
REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E SHENDETESISE

DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE SHKODER
Rr. Bujar Bishanaku, Shkoder , Albania, tel +3552246595 e-mail.drshshkoder@shendetesia.gov.al

Nr. ____ prot. Shkoder,me date ___/____/.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Për: “KRIJON “ SH.P.K me NIPT K12023001A

Adresa: Tirane ,Rruga Todi Shkurti ,Pallati 5/1 , Shk.1 , Ap.2.

Procedura e prokurimit : Kërkesë për propozim ( mallra ) prokurim me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-59380-03-28-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje kite dhe reagente për laboratorët”.
Me Fond limit: 2,250,000 ( dymilion e dyqind e pesëdhjetë mijë ) lekë pa TVSH
Vene ne dispozicion nga: Buxheti i Shtetit i vitit 2018, Shpenzime operative.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 03.04.2018 Nr. 13
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët PO oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. “Krijon “ SH.P.K me NIPT K12023001A.
Vlera: 1 753 120 ( një milion e shtatëqind e pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e njezet) lekë, (pa TVSH)
2.”BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION “ SH.P.K me NIPT L52020002V.
Vlera: 2 244 600 ( dy milion e dyqind e dyzet e katër mijë e gjashtëqind) lekë, (pa TVSH)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

Operatori ekonomik ”BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION “ SH.P.K me NIPT L52020002V

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

1.Nuk plotesoni piken 8 ,te kapacitetit teknik ku thuhet : Vertetim nga administrata tatimore,per numrin e te
siguruarve sipas legjislacionit ne fuqi ,e shoqeruar me listpagesat,te vertetuara nga organet tatimore periudhen
2017-shkurt 2018 .Liste-pagesat te vertetojne detyrimet sipas akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi.

2.Operatori ekonomik në oferten e paraqitur nuk ka përmbushur kerkesat e Autoritetit Kontraktor në lidhje me
përshkrimin e materialeve dhe sasinë e tyre sipas Shtojca 9 Specifikimet teknike të DST

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Ofertuesin , “KRIJON “ SH.P.K me NIPT
K12023001A dhe adrese: Tirane ,Rruga Todi Shkurti ,Pallati 5/1 , Shk.1 , Ap.2. ,se oferta e paraqitur, me
vlerë të përgjithshme ( vlera totale e ofertës ) prej 1 753 120 ( një milion e shtatëqind e pesëdhjetë e tre mijë
e njëqind e njezet) lekë( pa TVSH) është identifikuar si oferta e suksesshme.



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtoria Rajonale Shendetesise Shkoder

Adresa:” Bujar Bishanaku”, Shkoder, Albania ,tel +3552246595 e-mail.drshshkoder@shendetesia.gov.al
sigurimin e kontrates ,sic parashikohet ne dokumentat e tenderit ,brenda 30 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 dhe kontrata do ti akordohet ofertuesit vijues ne klasifikimin perfundimtar ,(meqenese nuk eshte
kualifikuar asnje oferte tjeter procedura tenderuese do te perseritet) sic parashikohet ne nenin 58 te Ligjit per
Prokurimet Publike nr.9643 date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23/04/2018

Ankesa: ka ose jo NUK KA

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

DREJTORI

Dr.Astrit BECI


