
 

 
REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR 

K O R Ç Ë 
ADRESA : SHËTITORE “FAN . S . NOLI”      TEL &  FAX  ++ 355 8224 2755   ,    ++ 355 8224  2674 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 [Nr/Prot. 374 ]          

[Data: 18.03.2021] 

Per: “Genius” shpk” shpk  

Adresa: Tirane Kavaje KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori 

perballe ish Spitalit, përfaqësuar z/Besnik Çullhaj. 

NIPT: K63121801C 

 

Procedura e prokurimit:  Kerkese per propozime - prokurim me mjete elektronike 

- mallra. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-87715-02-19-2021 
Loti i pare:   “Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik” REF-87721-02-19-2021 

Loti i dyte:   “Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal” REF-87723-02-19-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj] 

“Blerje kite reagente e ndare me 2 lote, per nevojat e Spitalit Korce” – Marreveshje 

Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 

12 muaj".   

Loti i pare:   “Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik” - Marreveshje 

Kuader. 

Loti i dyte:   “Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal” - Marreveshje 

Kuader. 

 

 

5. Fondi limit Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes 

se marrveshjes kuader (ne total per te dy lotet): 7,193,767.5 (shtatemilion e njeqind e 

nentedhjete e tre mije e shtateqind e gjashtedhjte e shtate pike pese) leke pa TVSH, 

ose 8,632,521 (tetemilion e gjashteqind e tridhjete e dy mije e peseqind e njezete e 

nje) leke me TVSH. 

Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes 

kuader (Loti i pare:   “Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik” - 

Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te 

percaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj),: 4,740,125 (katermilion e shtateqind e 

dyzete mije e njeqind e njezete e pese) leke pa TVSH, ose 5,688,150 (pesemilion e 

gjashteqind e tetedhjete e tete mije e njeqind e pesedhjete) leke me TVSH. 

Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes 

kuader (Loti i dyte:   “Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal” - 

Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te 

percaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj),: 2,453,642.5 (dymilion e katerqind e 

pesedhjete e tre mije e gjashteqind e dyzete e dy pike pese) leke pa TVSH, ose 

2,944,371 (dymilion e nenteqind e dyzete e kater mije e treqind e shtatedhjete e nje) 

leke me TVSH. 



 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [data] [nr] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme X çmimi/njesi më i 

ulët per lot  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me vlere te 

ofertauar per lotet si me poshte: 

Loti I       Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik /ose ekuivalent por 

kompatibel me aparaturen 

1. Subjekti ekonomik “Genius” shpk, me NIPT K63121801C, me adresë Tirane Kavaje 

KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit, 

përfaqësuar z/Besnik Çullhaj, me vlere totale te ofertuar: 4,738,200 (katermilion e 

shtateqind e tridhjete e tete mije e dyqind) leke pa TVSH, ose  5,685,840 (pese 

million e gjashteqind e tetedhjete e pese mije e teteqind e dyzete) leke em TVSH. 

 

2. Subjekti ekonomik “Krijon” shpk , me NIPT: K12023001A, me adresë Tirane Farke 

FARKE Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044, përfaqësuar nga z/ Piro Zoga. 
 

Nuk ka dhene oferte. 

 

Loti II       Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal /ose ekuivalent por 
kompatibel me aparaturen 

1. Subjekti ekonomik “Genius” shpk, me NIPT K63121801C, me adresë Tirane Kavaje 

KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit, 

përfaqësuar z/Besnik Çullhaj, me vlere totale te ofertuar: 2,453,640 (dymilion e 

katerqind e pesedhejte e tre mije e gjashteqind e dyzete) leke pa TVSH, ose  

2,944,368 (dymilion e nenteqind e dyzete e kater mije e treqind e gjashtedjete e tete ) 

leke me TVSH. 

 

2. Subjekti ekonomik “Krijon” shpk , me NIPT: K12023001A, me adresë Tirane Farke 

FARKE Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044, përfaqësuar nga z/ Piro Zoga. 

Nuk ka dhene oferte. 

 

 

Eshte skualifikuar operatori ekonomik si me më poshë: 

 
Loti I       Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik /ose ekuivalent por 

kompatibel me aparaturen 

 

1. Subjekti ekonomik “Krijon” shpk , me NIPT: K12023001A, me adresë Tirane Farke 

FARKE Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044, përfaqësuar nga z/ Piro Zoga. 
 

Mungese dokumentacioni: 

Ka dorezuar vetem Ekstraktin historik dhe i mungon i gjithe dokumentacioni tjeter i 

kerkuar ne DST. 

Gjithashtu Nuk ka dhene oferte. 

 

Loti II       Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal /ose ekuivalent por 
kompatibel me aparaturen 

1. Subjekti ekonomik “Krijon” shpk , me NIPT: K12023001A, me adresë Tirane Farke 

FARKE Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044, përfaqësuar nga z/ Piro Zoga. 

Mungese dokumentacioni: 

Ka dorezuar vetem Ekstraktin e regjistrit tregetar dhe Vertetim detyrimesh dhe i 

mungon i gjithe dokumentacioni tjeter i kerkuarne DST. 

Gjithashtu Nuk ka dhene oferte. 

 



 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar si 

operator ekonomike i suksesshëm:  

 
Loti I       Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik /ose ekuivalent por 

kompatibel me aparaturen 

1. Subjekti ekonomik “Genius” shpk, me NIPT K63121801C, me adresë Tirane Kavaje 

KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit, 

përfaqësuar z/Besnik Çullhaj, me vlere totale te ofertuar: 4,738,200 (katermilion e 

shtateqind e tridhjete e tete mije e dyqind) leke pa TVSH, ose  5,685,840 (pese 

million e gjashteqind e tetedhjete e pese mije e teteqind e dyzete) leke em TVSH. 

 

Loti II       Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal /ose ekuivalent por 
kompatibel me aparaturen 

1. Subjekti ekonomik “Genius” shpk, me NIPT K63121801C, me adresë Tirane Kavaje 

KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit, 

përfaqësuar z/Besnik Çullhaj, me vlere totale te ofertuar: 2,453,640 (dymilion e 

katerqind e pesedhejte e tre mije e gjashteqind e dyzete) leke pa TVSH, ose  

2,944,368 (dymilion e nenteqind e dyzete e kater mije e treqind e gjashtedjete e tete ) 

leke me TVSH. 

 

Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqiteni pranë [Drejtorise se Sherbimit Spitalor Korce 

me adrese Shetitore Fan.S.Noli Korce Tel 082242674], brenda 5 (pese) ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.03.2021 

 

Ankesa: ka ose jo JO NUK ka Patur 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

Konc: Bledar Hoxhallari 
Print:    Bledar Hoxhallari 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

____________ 

Litian BROKA 


