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MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2023        

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

(Para Procesit të Ankimimit) 
 

12.01.2022 

 

Për:  “KRIJON” SHPK 

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

  

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, kontratë, me objekt: “Blerje 

pajisje laboratori  për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit” me fond të përgjithshëm: 

46,795,767 (dyzetë e gjashtë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë e shtatë) lekë (pa TVSH) me nr  reference të procedurës   REF-43070-09-23-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje pajisje laboratori  për Autoritetin Kombëtar të 

Ushqimit” me fond të përgjithshëm: 46,795,767 (dyzetë e gjashtë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë 

e pesë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë (pa TVSH) me nr  reference të procedurës   

REF-43070-09-23-2022.  

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 03.10.2022, Nr.135  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

   

1)   “KRIJON” SH.P.K                             K12023001A                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 26,789,000 (nëzetë e gjashtë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa TVSH 

(me   numra dhe fjalë) 

2)   “ISOMETRIC” SH.P.K       L92207009A                                                                                                                                                         

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 29,028,300 (njëzetë e nëntë milion  e njëzetë e tetë mijë e treqind )   lekë (pa TVSH)  (me   

numra dhe fjalë) 

3)   “GAMMA” SH.P.K       K31510153H                                                                                                                                                         

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 29,000,000 (njëzetë e nëntë milion )   lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

4)   “MEDFAU” SH.P.K       J93610823R                                                                                                                                                         
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        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 36,912,259.2 (tridhjetë e gjashtë milion e nëntëqind e dymbëdhjetë mijë e dyqind e 

pesëdhjetë e nëntë pik dy )   lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

 5)   “ALMEDICAL” SH.P.K       K31510153H                                                                                                                                                         

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

Vlera: 40,500,000 (dyzetë  milion e pesëqind mijë )   lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

 
 

Nga operatorët ekonomik pjesmarrës  nuk rezulton të ketë  operatorët ekonomik të skualifikuar.  

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të mëposhtëm 

janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1)   “KRIJON” SH.P.K                             K12023001A                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 26,789,000 (nëzetë e gjashtë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa TVSH 

(me   numra dhe fjalë) 

 

2)   “ISOMETRIC” SH.P.K       L92207009A                                                                                                                                                         

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 29,028,300 (njëzetë e nëntë milion  e njëzetë e tetë mijë e treqind )   lekë (pa TVSH)  (me   

numra dhe fjalë) 

 

3)   “GAMMA” SH.P.K       K31510153H                                                                                                                                                         

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 29,000,000 (njëzetë e nëntë milion )   lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

 

4)   “MEDFAU” SH.P.K       J93610823R                                                                                                                                                         

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 36,912,259.2 (tridhjetë e gjashtë milion e nëntëqind e dymbëdhjetë mijë e dyqind e 

pesëdhjetë e nëntë pik dy )   lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

 

 5)   “ALMEDICAL” SH.P.K       K31510153H                                                                                                                                                         

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

Vlera: 40,500,000 (dyzetë  milion e pesëqind mijë )   lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.01.2022 

Ankesa për dokumentat e tenderit: Po 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 
 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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