
Shtojca 14    

  

[Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT  

 

14./01/2021 

 

Për: Genius Shpk, Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit,Tirane 

 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-80462-11-30-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I Blerje kite reagentë për laboratorët spitalorë 

” Blerje kite reagentë për laboratorët spitalorë dhe laboratorin e Anatomopatologjisë për 

nevoja të SRV, ndarë në lote gjithsej 2(dy)”.-Marrëveshje Kuadër me disa operatorë 

ekonomik (një OE të vetëm fitues për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - 

me afat 1 vjeçar (12 muaj) . 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x  

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

 

11. Genius shpk              K63121801C 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Vlera 22 637 350 (njëzetë e dy milion e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë mijë e treqind e pesë 

dhjetë) lekë 

(me numra dhe fjalë) 

 

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera ___________________________ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janëskualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 



1._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Genius Shpk, Tiranë se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 22 637 350 (njëzetë e dy milion e gjashtëqind e 

tridhjetë e shtatë mijë e treqind e pesë dhjetë) lekë /pikët totale të marra[_____]është identifikuar 

si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Vlore, “Lagjja Partizani” sigurimin 

e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimittë 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 06.01.2021 

 

Ankesa: Nuk Ka pasur ankesa 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

* * * 

 Brunilda Mersini 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 


