
 

 

MINISTRIA E BRENDSHME 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT 

 

[Data: 01.12.2020] 

 

Për: “KRIJON” SH.P.K   

Adresa: TIRANE, Farke Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044 

* * * 

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim Mallra me objekt: “Blerje Pajisje 

Laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave”, me fond limit: 2,500,000 (dy milion 

e pesëqind mijë) Lekë (pa TVSH), dhe me REF-77199 -10-30-2020.  

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Pajisje Laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme 

të Doganave” me fond limit 2,500,00 (dy milion e pesëqind mijë)Lekë (pa TVSH), dhe me  

numër reference: REF-77199-10-30-2020, me afat lëvrimi 45 (dyzet e pesë dite ditë) nga 

nënshkrimi i kontratës . 

 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 09.11.2020, Nr.99.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

 
 

1) “KRIJON” SH.P.K.                                                            K12023001A 

       Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it  

Vlera: 2,486,420 (dy  milion e katerqind e tetëdhjete e gjashtë mijë e katërqind e njëzet) Lekë, pa 

TVSH. 

 

2) AL MEDICAL ”     SH.P.K.    K21511002I 

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it  

 Vlera: 0.00 (zero) lekë, pa TVSH.  

    (me numra dhe fjalë) 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:   

 

1) " AL MEDICAL” SH.P.K                                  K21511002I 



Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it  

   

 

1. Arsyet e skualifikimit, për “AL MEDICAL” SH.P.K. 

 

 Nuk ka paraqiturofertëekonomike, dhe asnjë nga dokumentat e kërkuaranë DST. 

 
 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operatorë 

ekonomik i suksesshëm: 

 

 

1)  “KRIJON” SH.P.K.                                                            K12023001A 

       Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it  

Vlera: 2,486,420 (dy  milion e katqindë e tetëdhjet e gjashtë mijë e katërqind e njëzet) Lekë, pa 

TVSH. 

 (me numra dhe fjalë).  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “KRIJON” SH.P.K , adresa: Tirane 

Farke Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

prej 2,486,420 (dy  milion e katërqind e tetëdhjet e gjashtë mijë e katërqind e njëzet) Lekë, pa 

TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca 

e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.11.2020 

Ankesa: JO 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 


