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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË

DREJTORIA JURIDIKE

Nr. ______ Prot. Tiranë, më ___/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “KRIJON” shpk. me adresë: TIRANE Rruga Todi Shkurti, Pallati 5/1, Shk.1, Ap.2

Procedura e prokurimit: “Blerje materiale mjekimi, kite reagente për Laboratorin e Gjenetikes
ne QSUT”, e ndarë në lote: LOTI 1 REAGENTE SPECIFIKE; LOTI 2 REAGENTE JO
SPECIFIKE”

Numri i referencës së procedurës/lotit: Nr ref.se LOTIT:
LOTI 2 REAGENTE JO SPECIFIKE REF-78628-07-10-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekimi, kite reagente për Laboratorin e
Gjenetikes ne QSUT”, e ndarë në lote: LOTI 1 REAGENTE SPECIFIKE; LOTI 2
REAGENTE JO SPECIFIKE”

Kohëzgjatja e kontrates: nga nenshkrimi deri me 20.12.2018.

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. “KRIJON” sh.p.k NIPT K12023001A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Me oferten ekonomike 970,400 (nenteqind e shtatedhjete mije e katerqind) leke pa TVSH dhe
1,164,480 (nje milion njeqind e gjashtedhjete e kater mije e katerqind e tetedhjete) leke me TVSH.

2. “FEDOS” NIPT K01514009I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Me oferten ekonomike 921,000 (nenteqind e njezet e nje mije) leke pa TVSH dhe 1,105,200 (nje
milion njeqind e pese mije e dyqind) leke me TVSH.

3. “ROYAL BERAT” NIPT K21511002I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik “FEDOS” me oferten ekonomike 921,000 (nenteqind e njezet e nje
mije) leke pa TVSH dhe 1,105,200 (nje milion njeqind e pese mije e dyqind) leke me
TVSH.

2. Operatori Ekonomik “ROYAL BERAT” pa oferte ekonomike dhe skualifikohet per arsye
se nuk permbush kriteret e kerkuara ne DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “KRIJON” shpk me adrese
“TIRANE Rruga Todi Shkurti, Pallati 5/1, Shk.1, Ap.2”, se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 970,400 (nenteqind e shtatedhjete mije e katerqind) leke pa TVSH dhe
1,164,480 (nje milion njeqind e gjashtedhjete e kater mije e katerqind e tetedhjete) leke me
TVSH.; është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, me
adresë “Rruga e Dibrës”, Nr. 372, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 5 (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
[---], 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 06.08.2018.

Ankesa: PO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë : me shkresen me nr. 3789/4 prot., date 16.08.2018.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI


