Shtojca 15
Nr.________prot.

Tiranë, më_________2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR
Për:

BIOMETRIC ALBANIA shpk , Adrese: Rr. “ Vllazën Huta”, pallati i ri “Vila
Park”6/23, Tiranë.
***

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur – prokurim me mjete elektronike – mallra.
Numri i referencës së procedures : REF - 75345-10-13-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje kite/reagent, materiale konsumi per ekstraktorin
automatik QIAsyphony për testimet e Covid-19”, Marrëveshje Kuadër me një operatorë
ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) për nevojat e
Institutin e Shëndetit Publik Tiranë, me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 163,020,375
(njëqind e gjashtëdhjetë e tre milionë e njëzetë mijë e treqind e shtatëdhjetë e pesë ) lekë pa
TVSH me shumatore të çmimeve për njësi 295,450 (dyqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e katërqind
e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [19/10/2020] [Nr. 89]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme X çmimi më i ulët
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e
çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:
1. Biometric Albania shpk me NIPT J61827062E , me shumatore te cmimeve për njësi të
ofruar 295 195(dyqind e nëntëdhjetë e pesëmijë e njëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa
TVSH ,me vlerë të përgjithshme të ofertës në shumën vlerë të 155 875 500 ( njëqind e
pesëdhjetë e pesë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e pesëmijë e pesëqind) lekë pa TVSH.
Nuk ka operatorët ekonomikë të s’kualifikuar .
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***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operatorë
ekonomikë i suksesshëm :
1. Biometric Albania shpk me NIPT J61827062E , me shumatore te cmimeve për njësi të
ofruar 295 195(dyqind e nëntëdhjetë e pesëmijë e njëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa
TVSH ,me vlerë të përgjithshme të ofertës në shumën vlerë të 155 875 500 (njëqind e
pesëdhjetë e pesë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e pesëmijë e pesëqind) lekë pa TVSH.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Institutit Shëndetit Publik me adresë Rruga
“Aleksandër Moisiu” Nr.80,Tiranë, Kati I zyra e Protokollit], brenda __ 5 (pesë)__ ditëve nga
dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.11.2020
Ankesa: ka ose jo ; nuk ka
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Albana Fico
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