
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KAVAJE

Nr ______ prot Kavaje me ____________
2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data: 27.04.2018

Për: “KRIJON” shpk

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

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-60784-04-04-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Blerje kite dhe reagente per laboratoret “
Loti nr 1 : “Blerje kite , reagente dhe materiale konsumi per laboratorin bakteriologjik”,

Fondi limit i Lotit 1: 1,258,857 leke pa tvsh
(njemilion e dyqindepesedhjeetetemije e teteqindepesedhjete e shtate)

Kohezgjatja e kontrates : Nga lidhja e kontrates deri me 31.12.2018.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [09.04.2018 ] [Nr 14 ]

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.Operatori Ekonomik KRIJON shpk, numri i NIPT-it: K12023001A

Vlera: 1,079,220 (njemiljon e shtatedhjete e nentemije e dyqind e njezete) leke pa tvsh.

2. Operatori Ekonomik GENIUS shpk, numri i NIPT-it: K63121801C

Vlera 1,143,700 (njemiljon e njeqind e dyzet e tremije e shtateqind ) leke pa tvsh



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Nuk ka te skualifikuar.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ” KRIJON shpk” , Adresa : Rruga
Todi Shkurti ,Pallati 5/1,shk 1, Ap 2 Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme
prej 1,079,220 (njemilion e shtatedhjete e nentemije e dyqind e njezete) leke pa tvsh është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Shendetit Publik Kavaje , Rruga “Jurgen
Trade” ,Lagjia Nr. 3, Kavaje sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 5 diteve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.04.2018

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka patur

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Nenpunesi i Komanduar

Edison BREGU



Adresa: Rruga “Jurgen Trade” ,Lagjia Nr. 3 Kavaje tel. 05524 2858 e-mail
[dshpkavaje@shendetesia.gov.al]


