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Fondi Limit: 1 820 020 ( nje milion e teteqind e njezet mije e njezet) leke pa tvsh  
 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [06.07.2020] [41] 
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
GEORGAKIS SHPK                          K04005050J 
Vlera: 1 666 490 (nje milion e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e katerqind e 
nentedhjete)lek pa t.v.sh 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: NUK KA 

 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: GEORGAKIS SHPK Nipt K04005050J 
Adresa: Korce, Bulgarec, Dishnice, Rruga Nacionale Korce Bilisht . 
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej.  : 1 666 490 (nje milion e gjashteqind e 
gjashtedhjete e gjashte mije e katerqind e nentedhjete)lek pa t.v.sh është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit .Kontraktor Ujesjelles Kanalizime Devoll 
Sh.a  , Korce Bilisht, BILISHT komuna Bilisht , sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 
dokumentat e tenderit, brenda 10 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) dhe procedura e prokurimit per kete obkjek 
do te vazhdoje me hapat e rradhes sipas ligjit 9643 dt.20.11.2006 i ndyshuar”Per Prokurimin 

Publik” 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 13.07. 2020 
Ankesa: NUK KA  
 
 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 
 
Për: I N T E R M E D sh.p.k me numër NIPT J71424020D dhe me adresë Tirane Ismail Qemali 
12/1 

* * * 
Procedura e prokurimit: “Blerje bari antineoplastik dhe immunomodulator, Tocilizumab 
400mg/20ml” 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-61017-06-11-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje bari antineoplastik dhe immunomodulator, Tocilizumab 

400mg/20ml” për nevojat e QSUT-së për situatën anti COVID me fond limit 25,056,581 (njëzet e 
pesë milion e pesëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e një) Lekë pa TVSH. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Jo 
Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  
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Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. I N T E R M E D sh.p.k me numër NIPT J71424020D me vlerë të përgjithshme oferte prej 
25’056’400 (njëzet e pesëmilion e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind) lekë pa tvsh ose me ofertë 

me çmim per njësi prej 62’641 (gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e dyzet e një) lek pa tvsh. 
 
2. PHARMA PLUS sh.p.k me numër NIPT L61424012N me vlerë ofertë me çmim per njësi prej 0 
(zero) leke. 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
PHARMA PLUS sh.p.k me numër NIPT L61424012N pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion 
sipas kërkesave të DST. 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë I N T E R M E D sh.p.k me numër NIPT 
J71424020D dhe me adresë Tirane Ismail Qemali 12/1 se oferta e paraqitur, me një vlerë të 
përgjithshme prej 25’056’400 (njëzet e pesëmilion e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind) lekë pa 

tvsh ose me ofertë me çmim per njësi prej 62’641 (gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e dyzet e 

një) lek pa tvsh  është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
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, 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 13.07.2020 
Ankesa:  Nuk ka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


