
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Tiranë, më 21.05.2020

Shtojca 12

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data: 14.05.2020

Për: BOE “AN&RA” SHPK me adresë: Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Fortuzi, Godina Nr.
33, Hyrja 1, Apartamenti 6. Tirane
“Blerina SADIKU” PF me adresë: Rruga Teodor Keko, zone kadastrale 3866 pasuri
298/211-N11, Yzberisht Tirane .

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-58546-05-
19-2020.
Numri i referencës së lotit 1: REF-58548-05-19-2020;

Përshkrim i shkurtër i kontratës të Lotit 1: “Blerje maska respiratore, kirurgjikale dhe
termometra infrared” me fond limit total 9,729,068.43 (nëntë milion e shtatëqind e njëzet e
nëntë mijë e gjashtëdhjetë e tetë pikë dyzet e tre) lekë, pa TVSH, pa TVSH, me afat të
ekzekutimit të kontratës : Brenda datës 2 (dy) ditëve nga data e lidhjes së kontratës .

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) BOE “AN&RA” SHPK dhe“Blerina SADIKU”PF K12205001I dhe K97730102T
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 7,853,205 ( shtatë milion e tetëqindë e pesëdhjetë e tre mijë e dyqindë e pesë )

lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) “Farma Net Albania” SHPK K92201080V
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 9,091,521 ( nëntë milion e nëntëdhjetë e një mijë e pesëqindë e njëzet e një ) lekë
(pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) “OrthNet 360”SHPK L71614032H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 8,652,731,50 ( tetë milion e gjashtëqindë e pesëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e

tridhjetë e një pikë pesë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk u gjetën operator ekonomik të skualifikuar

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “AN&RA” SHPK me
adresë: Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Fortuzi, Godina Nr. 33, Hyrja 1, Apartamenti 6. Tirane
dhe “Blerina SADIKU” PF me adresë: Rruga Teodor Keko, zone kadastrale 3866 pasuri
298/211-N11, Yzberisht Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej:
7,853,205 ( shtatë milion e tetëqindë e pesëdhjetë e tre mijë e dyqindë e pesë ) 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 : 21.05.2020.

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Edlira NAQELLARI


