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- Certifikatat e paraqitura nga Fortinet për punonjësit janë në nivelin Associate jo 
Professional 

 
            Produkti Switch Fortinet FS-1048E nuk plotëson këto specifikime teknike: 

 Veçoritë e kërkuara për protokollet OSPF dhe BGP. Sipas broshurës së paraqitur nga 
Operatori Ekonomik, këto veçori kërkojnë Liçensë të veçantë për Advanced Features, e cila 
nuk është përfshirë në produktin e ofertuar. 

 Numri maksimal i MAC adresave është 144k, nga 160k i kërkuar 
 Numri i routings është 16K , nga 128K i kërkuar 
 VLT( Virtual Link Trunking) 
 Për-Vlan RSTP 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik                            
"COMMUNICATION PROGRESS " shpk, me NIPT: K01625001C, me adresë: Rruga “Stanislav 

Zuber", Nd.2, Njësia Adm.Nr. 7.,1023, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 
prej 24.850.000 (njëzet e katër milion e tetëqind e pesëdhjetë mijë) lekë, pa tvsh, është identifikuar 
si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Institutit të Statistikave, me adresë: “Rr. Vllazën Huta, 
Nd. 35, H.1, Njësia Administrative Nr. 2, 1017, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 
dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura e 
prokurimit do të anulohet, 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: 18.11.2020 
 
Ankesa: Jo 
 
 

INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK TIRANË 
 

Për:  IMI PHARMA Albania , Autostrada Tirane-Durres, Godine 3 Kateshe, Km 6, 
       Xhafzotaj, Durrës  
 
Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim  me Lote - me mjete elektronike – mallra 
Numri i referencës së procedurës/lotit:       REF -78367-11-11-2020 

LOT 1: REF-78373-11-11-2020  
LOT 2: REF-78375-11-11-2020 
LOT 3: REF-78377-11-11-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ “ Blerje vaksina  të rralla për udhetaret etj” për ISHP”, me lotet si 
me poshte :  me fond limit në total 2,194,468 (dymilion e njëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e 
katërqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH, e ndarë si me poshtë: 

 Lot 1: Anti-rabies, immunoglobulinë,  me fond limit  1 389 073(njëmilion e treqind e 
tetëdhjetë e nëntëmijë e shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH. 
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 Lot 2: Vaksinë antirabike, me fond limit 544 944(pesëqind e dyzetë e katërmijë e 
nëntëqind e dyzetë e katër) lekë pa TVSH. 

 Lot 3:Vaksine meningokoku AC Y dhe  W-135, me fond limit 260 451(dyqind e 
gjashtëdhjetëmijë e katërqind e pesedhjetë e një)  lekë pa TVSH 

 Afati  do të jetë   duke filluar nga nënshkrimi i kontratës por jo më vonë se 31.12.2020. 
Publikime të mëparshme ( JO ): Buletini i Njoftimeve Publike [16.11.2020] [Nr.101] 
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: 
Për Lot 1: Anti-rabies, immunoglobulinë 

 IMI PHARMA Albania shpk me numër NIPT : L81617504C me vlerë të ofertës ekonomike 
1,389,000  ( njëmilion e treqind e tetëdhjetë e nëntëmijë ) lekë pa TVSH 
 

Për Lot 2: Vaksinë antirabike 
 IMI PHARMA Albania shpk me numër NIPT : L81617504C , me vlerë të ofertës 

ekonomike 533,600  ( pesëqind e tridhjetë e tremijë e gjashtëqind ) lekë pa TVSH. 
 
Për Lot 3:Vaksine meningokoku AC Y dhe  W-135 

 IMI PHARMA Albania shpk me numër NIPT : L81617504C me vlerë të ofertës ekonomike 
260,430 (dyqind e gjashtedhjetë mijë e katërqind e tridhjetë )lekë pa TVSH. 

 
Nuk ka operator ekonomik të  s’kualifikuar. 

 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [IMI PHARMA Albania , Autostrada 
Tirane-Durres, Godine 3 Kateshe, Km 6, Xhafzotaj, Durrës] se ofertat e paraqitur për:  
Për Lot 1: Anti-rabies, immunoglobulinë, me vlerë të ofertës ekonomike 1,389,000 ( njëmilion e 
treqind e tetëdhjetë e nëntëmijë ) lekë pa TVSH 

 
Për Lot 2: Vaksinë antirabike,  me vlerë të ofertës ekonomike 533,600  ( pesëqind e tridhjetë e 
tremijë e gjashtëqind ) lekë pa TVSH. 
 
Për Lot 3:Vaksine meningokoku AC Y dhe  W-135,  me vlerë të ofertës ekonomike 260,430 
(dyqind e gjashtedhjetëmijë e katërqind e tridhjetë) lekë pa TVSH. 
është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Institutit Shëndetit Publik me adresë Rruga 
“Aleksandër Moisiu” Nr.80,Tiranë, Kati I zyra e Protokollit] 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, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 
të përgjithshme prej [ nuk ka], 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  26.11.2020 
Ankesa: ka ose jo :    nuk ka  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _ 
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