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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHENDETESISE
DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK
“MBRETËRESHA GERALDINE”

Nr. ______ Prot., Datë
08.05.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Genius sh.p.k, Tirane, Kavaje, Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe
ish Spitalit

* * *

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-61960-04-11-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës Lot.5 Reagent per Laboratorin Imunologjise

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët + oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Genius Shpk me Nipt: K63121801C
Vlera: 1,917,500 (një milion e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind lekë pa
tvsh)

2. Krijon shpk me Nipt: K12023001A
Vlera: 0 (zero leke)

Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:
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1. Krijon shpk me Nipt: K12023001A
Vlera: 0 (zero leke)

perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e Operatorit ekonomik

Krijon shpk me Nipt: K12023001A, janë si më poshtë:

 Vërtetim që nuk kemi detyrime nga tatimet

 Vërtetim OSHEE

 Vërtetim xhiro e tre viteve nga tatimet

O.E Krijon sh.p.k. me Nipt:K12023001A, nuk ka paraqitur oferte ekonomike, sikunder

kerkohet.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E Krijon shpk me

Nipt: K12023001A, plotësonte kriteret e përgjithshme por jo kriteret e vecanta të cilat rezultojnë

më mangësi, si më poshtë: 

 O.E. nuk ka paraqitur dokumentin per kriterin “Ekstrak i Rregjistrimit te Subjektit, të

lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit”

 O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin “Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të

lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit”

 O.E. nuk ka paraqitur dokumentin - “Deklaratë qe verteton se nuk është në proces

falimentimi, (statusi aktiv)”

 O.E. nuk ka paraqitur dokumentin - “Deklaratë qe verteton se nuk është dënuar për

shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,”

 O.E. nuk ka paraqitur dokumentin - “Deklaratë mbi konfliktin e interesit”

 O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin “Kerkohet qe ofertuesi te paraqese kopje

te vertetuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore e rrethit perkates , te nje ose me

shume bilancave per nje nga vitet 2014, 2015, 2016 ”.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Genius sh.p.k me adrese Tirane,
Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit, se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme prej 1,917,500 (një milion e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind
lekë pa tvsh) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine” kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në

http://www.app.gov.al
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dokumentat e tenderit, brenda 3 (tre) ditëve nga dita e marrjes së 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 t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej: -, siç parashikohet
në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr. 9643 date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 30.04.2018

Ankesa: s’ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë -

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Eliona DEMALIAJ


