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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 Data 11.11.2016 

 

Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike ”BIOMETRIC ALBANIA” shp.k  Njesia bashkiake nr 2, 

rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25 Tirane. dhe  “MONTAL” shpk me 

adrese : Rruga “Dervish HIMA” tre kullat , Kati 3-te A9/2 Tirane  

 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur  

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Blerje Materiale Mjeksore ndare ne 5 lote,me fond limit Total : 

9,963,260 (nentë milion e nentëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e dyqind e gjashtedhjetë) lekë pa 

TVSH ,vënë në dispozicion nga Buxheti i shtetit 

Loti I- Materiale Mjekimi te pergjithshme me fond limit : 2,018,405 ( dy million e 

tetembedhjete mije e katerqind e pese) leke pa TVSH, 

 

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. BYLIS PHARMA    Nr. Nipti : K12929401M 

           Nuk ka paraqitur oferte 

2.  “ILMA” sh.p.k   Nr. Nipti : K 2191200R   

Vlera e Ofertes   1 874 718 (nje milion e teteqind e shtatedhjete e kater mije e shtateqind e 

tetembedhjete) leke  

 

3. “FLORFARMA”  shp.k     Nr. Nipti : 21405001N 

Vlera e Ofertes : 1 936 925 (nje milion e nenteqind e tridhjet e gjashte mije e nenteqind e 

njezete e pese) leke pa TVSH. 

 

4. BOE ”BIOMETRIC ALBANIA   Nr.Nipti J61827062E 

    ”MONTAL” shpk     Nr. Nipti : J662009007F 
Vlera e Ofertes :  1 896 100(nje milion e teteqind e nentedhjete e gjashte mije e njeqind) leke  

pa TVSH. 
 

      5. ”MONTAL” shpk    Nr. Nipti : J662009007F 

Nuk ka paraqitur oferte 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

1.Bylis Pharma    Nr. Nipti : K12929401M 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

1. Nuk ka paraqitur oferte 

 2”MONTAL” shpk    Nr. Nipti : J662009007F 
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

1. Ka paraqitur ne sistem vetem nje dokument (Vertetim OSHEE) 

3.“ILMA” sh.p.k   Nr. Nipti : K 2191200R   

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

1.Nuk permbush kriterin 2.3 Kapaciteti teknik, sherbime te meparshme te ngjashme ne vleren 40 % 

e fondit limit te lotit/loteve, pasi ka paraqitur dy kontrata  te cilat nuk jane te paisura me  vertetim 

per  realizim kontrate. Kontrata e pare nuk ka objekt “Materiale” por "Barna", ndersa kontrata  e 

dyte qe ka objekt “Materiale”  nuk ploteson vleren 40 % e fondit limit te lotit/loteve, per kete arsye 

skualifikohet. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Bashkimi i OE -”BIOMETRIC 

ALBANIA me Nr.Nipti J61827062E dhe “MONTAL” shpk me Nr. Nipti : J62009007F, Vlere te 

Ofertes :  1 896 100(nje milion e teteqind e nentedhjete e gjashte mije e njeqind) leke pa TVSH, 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [SPITALIT UNIVERSITAR TE TRAUMES , Rr. 

”Lord Bajron” , Laprake TIRANE ] , 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, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar), siç parashikohet në nenin 49 të Ligjit 

Nr.182/2014 “Për Prokurimin Publik”,. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.10.2016 

 

Ankesa: ka ose jo JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

Gjovalin BUSHI 

DREJTOR 

 

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 
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