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MINISTRIA E SHËNDETËSISË

DHE MBROJTJES SOCIALE
Drejtoria e ShërbimitSpitalorKukës

Kukes me 13.09.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: “GENIUS shpk” me adrese : Tirane Kavaje KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen
Trade, Laboratori perballe ish Spitalit

Procedura e prokurimit:“Blerje Kite dhe Reagente per nevojat e Spitalit Kukes e ndare ne
lote”.

Numri i referencës së procedurës/lotit:Numri i referencës së procedurës REF-63241-04-17-
2018 loti 1.Kite

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit per Loti 1 .Kite me fond limit 2.623.850 (dy
milione e gjashteqind e njezet e tre mije e teteqind e pesedhjete) leke pa TVSH me
burim financimi Buxheti i Shtetit zhvilluar me date 07.05.2018.

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. Krijon shpk K12023001A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.998.555(nje milione e nenteqind e nentedhjete e tete mije e peseqind e pesedhjete e
pese)leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

2. Genius Shpk K63121801C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2.616.155(dy milione e gjashteqind e gjashtembedhjete mije e njeqind e pesedhjete e
pese)leke pa Tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

“Krijon shpk” me nipt K12023001A per arsye se :

operatori ekonomik , nuk plotësoi kapacitetin teknik të kërkuar dhe përcaktuar në mënyrë të qartë
se operatorët ekonomik pjesmarrës për realizimin e kontratës duhet të kenë pjesë të stafit të tyre 1
(një) inxhinier elektronik dhe 1 (një) inxhinier klinik, referuar kriterit të sa më sipërcituar si dhe
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dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik për përmbushjen e këtij kriteri rezulton se
operatori ekonomik nuk arriti të vërtetojë se zotëron kapacitetet e nevojshme të kërkuara nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Geniues shpk”me adrese: Tirane
Kavaje KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit] se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [2.616.155(dy milione e gjashteqind e
gjashtembedhjete mije e njeqind e pesedhjete e pese)leke pa Tvsh, është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Sherbimit Spitalor Kukës , Adresa:
Lagjia nr 7 Qyteti Kukes] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 29.05.2018

Ankesa : Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëria pjesëmarrëse “Krijon shpk” në
mbështetje të pikës 2 të Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i
ndryshuar) si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78, pika 5 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ( i ndryshuar) pranë Autoritetit Kontraktor,
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës në datën 04.06.2018, ku kundërshton vendimin e KVO-së
lidhur me skualifikimin e tij nga kjo procedurë prokurimi.
Me shkresën nr 656 prot, datë 06.06.2018 autoritetit kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit
ekonomik ankimues ku ka vendosur mos pranimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues
“Krijon” shpk, nga autoriteti kontraktor.
Në datën 18.06.2018 operatori ekonomik ankimues “Krijon” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit tё Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
Komisioni i Prokurimit Publik me anë të shkresës Nr.583/1Prot , datë 07.09.2018 me tonën ka
dërguar Vendimin nr.583/2018prot dtatë 07/09/2018 ne te cilin ka vendosur
Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Krijon” shpk.
Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.

Titullari i autoritetit kontraktor

Dr.Ismet NIKA


