
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Tiranë, më 14.05.2020

Shtojca 12

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data: 14.05.2020

Për: “EGIAN MED” SHPK me adresë: TIRANE, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga “Siri
Kodra” Nr. 198, Kati 3;

Procedura e prokurimit: “Blerje materiale të nevojshme për mbrojtjen personale për
përballimin e situatës të shkaktuar nga COVID-19” - ndarë në 3(tre) lote, me REF-57930-05-
13-2020

Numri i referencës së lotit 3: REF-57936-05-13-2020;

Përshkrim i shkurtër i kontratës të Lotit 3: “Blerje doreza, sapun për duart, xhel
dezinfektues, alkool dhe pastrues për sipërfaqe” me fond limit 35,075,828 (tridhjetë e pesë
milion e shtatëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e njëzetë e tetë) lekë pa TVSH, me afat të
ekzekutimit të kontratës : brenda datës 17.05.2020.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X; oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1) “EGIAN MED” SHPK L71715003C
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 31,540,007 (tridhjetë e një milion e pesëqind e dyzetë mijë e shtatë) lekë (pa

TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) “MEDIAL” SHPK L61306009P
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 32,713,015 (tridhjetë e dy milion e shtatëqind e trembëdhjetë mijë e

pesëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Arsyeja e skualifikimit të operatorit ekonomik “MEDIAL” SHPK

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentet e kërkuara në DT në



përjashtim të ofertes ekonomike.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “EGIAN MED” SHPK me
adresë: TIRANE, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga “Siri Kodra”, Nr. 198, Kati 3; se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej : 31,540,007 (tridhjetë e një milion e pesëqind e
dyzetë mijë e shtatë) lekë (pa TVSH), është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoriteteve kontraktore të përfshira në këtë
procedrë prokurimi, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
MENJËHERË 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 : 14.05.2020.

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM




