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3. Al Medical, me NIPT : K21511002I, , me shumatore të cmimeve për njesi të ofruar
46,610( dyzete e gjashtemije e gjashteqind e dhjete)leke pa TVSH,me vlerë të përgjithshme
të ofertës në shumën 970,000 ( nëntëqind e shtatëdhjetë mije)lekë pa TVSH.
4. FEDOS shpk me NIPT : K01514009I, me shumatore të cmimeve për njesi të ofruar me
vlerë 30,600(tridhjetemije e gjashteqind)leke pa TVSH, me vlerë të përgjithshme të ofertës
në shumën 998,400( nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind) lekë pa TVSH.
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
Operator Ekonomik të skualifikuar nuk ka.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë i suksesshëm
Për LOT 1 : “Blerje reagente për kryerjen e testimeve për Covid – 19” me fond limit/vlera e
pritshme e kontratave 1,108,390( njëmilion e njëqind e tetëmijë e treqind e nëntëdhjetë)lekë pa
TVSH, me shumatore të çmimeve për njësi 53,182.50 (pesëdhjetë e tremijë e njëqind e tetëdhjetë e
dy pikë pesë)lekë pa TVSH.
1. KRIJON shpk, me NIPT : K12023001A, me shumatore te cmimeve për njesi të ofruar 28,800
(njëzetë e tetëmijë e tetëqind)leke pa TVSH,me vlerë të përgjithshme të ofertës në shumën 641,000(
gjashtëqind e dyzetë e një ) 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 16.09.2020
Ankesa: ka ose jo ; nuk ka
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBËR
Per:
Adil Cani – Drejtues Ligjor i “GREEMED” , TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5,
Rruga,Ramazan Demneri, Ndertesa Nr.1, Hyrja 13, Kodi Postar 1022
Procedura e Prokurimit: “Blerje materiale nje perdorimeshe kirurgjikale per perballimin e situates
me Covid 19 per DSR Diber ".
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69499-08-24-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale nje perdorimeshe kirurgjikale per perballimin e
situates me Covid 19 per DSR Diber “sipas percaktimeve te bera ne preventivin e mallrave .
Fondi limit: 2.084.000 (Dy milione e tetedhjete e kater mije ) leke pa TVSH.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [ ] [ ]
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Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
Burimi i Financimit : Buxheti i DRS Dibër X
Data e Zhvillimit te Tenderit:
04.09.2020 ora 10.00
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1. Euromed shpk me drejtues “Armand Alliu ” me NIPT K71718012P nuk i ploteson
kriteret e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1.995.000 (Nje milion e nenteqind e
nentedhjete e pese mije )leke pa TVSH.
2.
Malbertex shpk me drejtues Ligjor “Lindita Berberi” me NIPT K71821009N nuk i
ploteson kriteret e e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 2.078.000 ( Dy milione e
shtetedhjete tete mije)leke pa TVSH.
3.
Greemed shpk me drejtues Ligjor “Adil Cani” me NIPT K91329017I i ploteson kriteret e e
kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 2.072.000 ( Dy milione e shtatedhjete dy mije)leke
pa TVSH.
Pas verifikimit te dokumentacionit jane skualifikuar subjektet e meposhteme :
• Malbertex
pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem :
- Nuk plotëson kërkesën tekniko-profesione të përcaktuar në pikën C të seksionit 2.3 pasi
ofertuesi nuk ka paraqitur asnje nga mostrat e kërkuara.
- Nuk ka paraqitur vertetim mbi shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore per vitin 2020
ne te gjitha pikat e ushtrimit te aktivitetit sipas ekstraktit te shoqerise .
• Euromed pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem:
- Vërtetimi që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri eshte per muajin Qershor 2020 nderkohe qe mqs data e mbylljes se procedures
ka qene 04/09/2020 ne te duhet te ishte perfshire edhe likujdimi i fatures se muajit
Korrik 2020.
- Nuk ka paraqitur vertetim mbi shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore per vitin 2020
ne te gjitha pikat e ushtrimit te aktivitetit sipas ekstraktit te shoqerise .
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Greemed shpk me drejtues Ligjor “Adil
Cani” me NIPT K91329017I, me adrese TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga,Ramazan
Demneri, Ndertesa Nr.1, Hyrja 13, Kodi Postar 1022, se oferta e paraqitur, me vlere 2.072.000 ( Dy
milione e shtetedhjete dy
mije)leke pa TVSH është identifikuar si oferta e
suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë DRS Diber kopjen e nënshkruar të
formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 20 (njezete) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 11.09.2020
Ankesa : Nuk ka Patur

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARKIVAVE
Për: OFFICE CENTER
Procedura e prokurimit: Kërkes për Propozim-Mall
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70631-09-03-2020
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