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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

DREJTORIA E SPITALIT PSIKIATRIK

Nr. _____ prot. Vlorë, më

___.___.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 19.04.2018

Për: “GENIUS” Shpk Kavajë

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-59812-03-29-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Kite dhe Reagente i ndarë në 2 lote”, Loti 2:

Hemokromin.

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

1. “GENIUS” sh.p.k Kavajë me NIPT K63121801C

Vlera 166,720 (Njëqind e gjashtëdhjetë e gjashte mije e shtateqind e njezet) lekë pa tvsh.

2. “Krijon” sh.p.k Tirane me NIPT K12023001A

Nuk ka paraqitur oferte

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Firma ”Krijon” sh.p.k Tirane me NIPT K12023001A

Mungese të theksuar dokumentacioni sipas DST.

Kishte hedhur ne sistem vetem vertetim tatime, OSHE, xhiro vjetore.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “GENIUS” Shpk Kavajë se

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 166,720 (Njëqind e gjashtëdhjetë e

gjashte mije e shtateqind e njezet) lekë pa tvsh/pikët totale të marra [_____] është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore, lgj. 10

Korriku Vlore sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5
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(pesë) 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 nuk ka, 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 19.04.2018

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

KUJTIM LLAPI


