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- Ceritfikata ISO 9001:2015 nuk eshte ne gjuhen shqipe 
 
Autoriteti Kontraktor(KVO) vlerson si oferta te vlefshme vetem ato oferta qe permbushin te gjitha 
kriteret kualifikuese te percaketuar ne DST, ne zbatim te nenein 53 pika 3 te ligjit nr. 9643, date 
20.11.2006 thuhet: “ Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të 
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 
njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 te ketij 
ligji 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqerine BESNIK MECI, adresa: 
adresa: adresa: Kashar, autostrada Tirane- Durres km 5, nr. Nipti- L12407012R,  se oferta e 
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.579.250 (Nje milion  e peseqind e shtatedhjete e nente 
mije e dyqind e pesedhjete )leke pa TVSH,është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, duhet  t’i pergjigjeni autoritetit kontaktor UKSH  brenda 5 diteve nga data e 
publikimit te ketij njoftimi dhe te lidhni kontraten brenda afateve ligjore te percaketuara nga neni 21 
pika 3 I VKM nr. 914, date date 29.12.2014 “Per rregullat e prokurimit publik” (i ndryshuar) 
Shoqeria juaj duhet te sjell ne UK Shkoder kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të 
sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit. 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj  dhe  do te procedohet siç percaketohet ne nenin 58 te ligjit nr. 
9643, date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, I ndryshuar. 
 
Njoftimi I klasifikimit eshte bere me date 04.12.2020 
 
Ankim: Nuk ka 
 

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL VLORË 
 

Për: FarmaNet Albania shpk rruga “Siri Kodra“, njësia bashkiake nr.8 Tiranë 
 
Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim  
 
Numri i referencës së procedurës: REF-80672-12-01-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale për pëerballimin e 
situatës Covid-19 delegim nga MSHMS për nevoja të SRV “  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
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: 
1.FarmaNet Albania shpk    K92201080V 
     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
Vlera 3 335 000 (tre milion e treqind e tridhjete e pese mije) leke pa TVSH 
          (me numra dhe fjalë) 
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2. Aquarius Medical shpk    L81512021D 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
Vlera 3 547 000 (tre milion e peseqind e dyzete e shtate mije)leke pa TVSH 

(me numra dhe fjalë) 
 

2. EUROMED shpk     K71718012P     
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
Vlera 3 992 000 (tre milion e nenteqind e nentedhjete e dy mije) leke pa TVSH 
 
Janë skualifikuar 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 FarmaNet Albania shpk se oferta e 
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej3 335 000 (tre milion e treqind e tridhjete e pese mije) 
leke pa TVSH /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Vlore Lagjja “Partizani” Vlore 
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 3 547 000 (tre milion e peseqind e dyzete e shtate mije)leke pa TVSH 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 16.12.2020 
 
Ankesa: ka ose jo Nuk ka pasur ankesa. 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____ 
 
 

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 
 

Për: "INSIG" SH.A. 
Adresa: Rruga Jul Variboba, Nr.21, Tiranë        
                                                          

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Procedure e Hapur” - Shërbim - Marrëveshje kuadër me disa operatorë 
ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Sigurim Automjetesh” ndarë në 2 
lote, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 29,068,840 (njëzet e nëntë milion e 
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