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Shtojca 14    
 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

[Data: 12.04.2021] 

 

Për:    “PEGASUS” SHPK   [Rruga: Siri Kodra, tek ish frigoriferi, Nr. 149, Tiranë]. 

 

Procedura e prokurimit:   “Procedurë e Hapur” 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-88785-03-02-2021 

  

Loti Nr.1 – “Reagente dhe aksesore te nevojshem per testimin  ne laboratorin e agjenteve infektiv” REF-

88792-03-02-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër me një operatorë ekonomikë ku 

të gjitha kushtet janë të përcaktuara, e ndarë në 4 lote: "Blerje kite reagente, serume AB0 dhe 

reagent/aksesore te tjere te nevojshem per QKTGj e ndare ne 4 lote" – Marrveshje kuader me disa 

operatore ekonomike (nje OE per secilin lot) ku te gjitha kushtet jane te percaktuara per nje periudhe 12 

mujore. 

Loti Nr.1 – “Reagente dhe aksesore te nevojshem per testimin  ne laboratorin e agjenteve infektiv” 

Fondi limit per Lotin nr.1: 88,059,000.00 (tetëdhjetë e tetë milionë e pesëdhjetë e nëntë mijë) Lekë pa 

TVSH. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike  

 

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.   “PEGASUS” SHPK                                                         J62903750A 

      Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it    

Vlera totale e ofertuar: 87 089 000 [ tetëdhjetë e shtatë milion e tetëdhjetë e nëntë mijë]  Lekë pa TVSH. 

 

2.   “Gen - Alb” SHPK                                                            K62220004U 

     Emri i plotë i shoqërisë                          numri i NIPT-it    

 Vlera totale e ofertuar:  0   Lekë pa TVSH;  
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.   “Gen - Alb” SHPK                                                          K62220004U 

     Emri i plotë i shoqërisë                          numri i NIPT-it    

     

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme :  

 

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe dokumentacion 

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë PEGASUS” SHPK  me Nipti: J62903750A 

[Rruga: Siri Kodra, tek ish frigoriferi, Nr. 149, Tiranë], se oferta e paraqitur:  87 089 000 [ tetëdhjetë e 

shtatë milion e tetëdhjetë e nëntë mijë]  Lekë pa TVSH ,  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Qëndrës Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut, Laprake, 

Tirane] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) 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 [  nuk ka    ], 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 01.04.2021. 

 

Ankesa:  JO   (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë:     

 

 

 

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Kristo Raca 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


