
Adresa: Lagja “1 Maj”Rr:Jani Bakalli, Fier,Albanai Tel & Fax +355 34 22 25 71 www.drshfier.gov.al

DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA RAJONALE E SHËNDETËSISË

FIER

Nr________Prot Fier
më_________2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për : Operatorin konomik “GENIUS” SH.P.K me Nipt K 63121801 C me adresë :
Njësia Bashkiake Nr. 7 Rruga e Kavajes, Pallati Nr. 2R, Kati 2 Tiranë.

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-07019-02-07-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Kite Reagent për Laboratorët e DRSH Fier për
vitin 2019” me fond limit 2 .000.000 (dy milion) lekë pa TVSH.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. Operatori ekonomik “GENIUS” sh.p.k me Nipt K 63121801 C me vlere 1 985 860 (një
milion e nentëqindë e tetëdhjetë e pese mijë e teteqinde e gjashtëdhjetë) Leke pa TVSH.

2. Operatori ekonomik “BIOMEDICA” sh.p.k me Nipt L 52020002 V me vlere 1 768 850 (një
milion e shtateqinde e gjashtedhjete e tete mije e teteqinde e pesedhjete) Leke pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “KRIJON” sh.p.k me Nipt K 12023001 A me vlere 1 363 010 (një
milion e treqinde e gjashtedhjete e tre mije e dhjete) Leke pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm :

1.Operatori ekonomik “BIOMEDICA” sh.p.k me Nipt L52020002V, skualifikohet per arsye se,
per artikujt nr.53 Ampula drageri CO2, nr.54 Ampula drageri H2S, nr.55 Ampula drageri
Benzen eshte paraqitur vetem katalogu.Nuk eshte paraqitur autorizim prodhuesi, deklarate
konformiteti dhe iso.
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2. Operatori ekonomik “KRIJON” sh.p.k me Nipt K12023001A, skualifikohet per arsye se
Artikulli 32, Ngjyrim grami eshte kerkuar 4x250 ml, ne catalogun e paraqitur nga ana e O.E
eshte 5x500 ml.

Ne specifikimet teknike e kemi specifikuar qe :Kitet dhe Reagentet duhet te jene ne perputhje me

pershkrimet ne emertimet e dhena ne DST.

Artikulli 30 eshte kerkuar Serum Salmonela polyvalent O, ne catalog eshte markuar anti

salmonella II (F67) I cili permban vetem antigenet 0:11 dhe 0:67,ky reagent nuk ploteson

kerkesen tone qe duhet te jene te perfshire te gjitha antigenet O polyvalent.

Ne deklaraten e konformitetit te prodhuesit VWR, Glaswarenfabrik Karl Hecht Gmbh nuk jane

paraqtur grupet apo nen gruper e materialeve te certifikuara dhe nuk eshte paraqitur lista e

produkteve te cilat jane te certifikuara.

Artikujt 53,54,55 ampula drager nuk gjenden ne kataloget e paraqitura pasi nga ana jone eshte

specifikuar te Specifikimet Teknike qe :

Kite Reagentet duhet te jene ne perputhje me pershkrimet ne emertimet e dhena ne DST.
Nuk eshte perkthyer lista e produkteve te deklarates konformiteti prodhuesit, Human, Kartell

Spa.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Operatori ekonomik “GENIUS”
sh.p.k, me Nipt K 63121801 C adresa Njësia Bashkiake Nr. 7 Rruga e Kavajes, Pallati Nr. 2R,
Kati 2 Tirane] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 985 860 (një milion e
nentëqindë e tetëdhjetë e pese mijë e teteqinde e gjashtëdhjetë) leke pa Tvsh është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise Rajonale te Shendetesise Fier Adresa:
Lagja “1 Maj ”Rr:Jani Bakalli, Fier, Albanai Tel & Fax +355 34 22 25 71 www.drshfier.gov.al,
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese)
diteve nga 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 ose/dhe nëse është paraqitur
nga Operatori Ekonomik), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën 26/02/2019.

Ankesa : Ka patur dhe u është kthyer përgjigje ne dt 05.03.2019.

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR
KRESHNIK TERNOVA
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