REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

Nr.

/

Prot.

Peshkopi,me 29.06.2021

Lenda: Njoftim Fituesi.

Nga:

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber ,Bulevardi ”Elez Isufi”,Peshkopi

Per :
Luftar Zebi – Drejtues Ligjor i “ Distributor of Medical Devices Group ” shpk,
TIRANE Njesia Nr. 8, Rruga Siri Kodra,Objekti Nr. 198
Procedura e Prokurimit:“Blerje Kite Reagente për përdorim spitalor per nevoja te Spitalit
Rajonal Diber per vitin 2021 ” mbeshtetur ne Ligjin 162 dt.23.12.2020 “Për Prokurimin Publik
-

Loti 2 REAGENTE KIMIKE, KOAGULIMI & MATERIALE LABORATORI 2021
me fond limit me vlere
1,005,660 (Nje milione e pese mije e gjashteqind e
gjashtedhjete) leke pa TVSH me nr. REF. -96721-05-28-2021.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF. -96721-05-28-2021

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Kite Reagente për përdorim spitalor per nevoja te
Spitalit Rajonal Diber per vitin 2021 ” Loti 2 REAGENTE KIMIKE, KOAGULIMI &
MATERIALE LABORATORI 2021 sipas percaktimeve te bera ne preventivin e mallrave .

Fondi limit: 1,005,660 (Nje milione e pese mije e gjashteqind e gjashtedhjete) leke 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

Burimi i Financimit :

Buxheti i DRS Dibër X

Data e Zhvillimit te Tenderit:

15/06/2021 ora 09:00

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1.Distributor of Medical Devices Group SHPK me drejtues “Luftar Zebi” me NIPT
L81422033E me adrese TIRANE Njesia Nr. 8, Rruga Siri Kodra,Objekti Nr. 198 i ploteson
kriteret e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1.002.200 (Nje milion e dy mije e
dyqind) leke pa tvsh.
2. KRIJON me drejtues ““Piro Zoga” me NIPT K12023001A , nuk i ploteson kriteret
e kualifikimit pasi nuk ka paraqitur asnje dokument pervec Ekstraktit te QKR dhe nuk ka
paraqitur fare oferte .
Referuar procesit te vleresimit te ofertave rezulton se:
Pas verifikimit te dokumentacionit jane skualifikuar subjektet e meposhteme :


KRIJON

drejtues ““Piro Zoga” me NIPT K12023001A me adrese Tirane Farke FARKE
Rruga e Elbasanit pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem :

 O.E nuk ka paraqitur asnje dokument sipas DST .dhe nuk ka paraqitur fare oferte
ekonomike.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Distributor of Medical Devices
Group SHPK me drejtues “Luftar Zebi” me NIPT L81422033E TIRANE Njesia Nr. 8,
Rruga Siri Kodra,Objekti Nr. 198 ,se oferta e paraqitur, me vlere 1.002.200 (Nje milion e dy
mije e dyqind) leke pa tvsh dhe 1.202.640 (Nje milione e dyqind e dy mije e gjashteqind e dyzete)
leke me 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 18.06.2021
Ankesa : Nuk ka Patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTAN BITRI

