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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

AUTORITETI KONTRAKTOR 

BASHKIA BULQIZE 

 

Adresa : Lagjia Minatori Bulqize, Albania                                                              email.bashkia.bulqize@bulqize.gov.al 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Nr_____Prot                                                                                             Bulqizë,më 22/12/2020 

 

Per: FLORFARMA,Adresa: Tirane Tirane TIRANE Rruga Qazim Vathi, Nr.72 me NIPT: 

K21405001N. 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75829-10-16-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje dezinfektantësh dhe materiale mbrojtëse për 

parandalimin e përhapjes së COVID-19 në kopshte, çerdhe dhe shkolla nën juridiksionin e 

Bashkisë Bulqizë. 

Publikime të mëparshme: nuk ka 

Buletini i Njoftimeve Publike 26/10/2020,  Numri 91 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x  

oferta ekonomikisht më e favorshme  

Hapja ofertave u be me: 30/10/2020 ora 12:00 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1.  FLORFARMA me Nipt  K21405001N            

 

Vlera: 886.000 ( tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë) Leke pa TVSH 

 

2.  4 S me Nipt  L64425401K  

           

 Vlera: 1.055.000 ( një milion e pesëdhjetë e pesë  mijë  ) Leke pa TVSH 

    

3. Aquarius Medical me Nipt  L81512021D 

 

Vlera: 779 000 (shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa TVSH  

 

4.Albania Distribution Chem me Nipt  L82203011N 

Vlera: 562 500(pesëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind)lekë pa TVSH 

 

5.ANBIM Nipt  L81618008J 
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Vlera: 559 500(pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind )lekë pa TVSH 

 

6. EGIAN MED Nipt  L71715003C 

 

Vlera: 977 500(nëntëqind e shtatëdhjetë ë shtatë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH 

 

7.EURO MEGA 2010 Nipt  K91624505A 

 

vlera: 896 000( tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa TVSH 

 

8. Sinani Trading me NIPT J64103483H 

 

Vlera: 680 000(gjashtëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa TVSH 

 

Janë kualifikuar ofertuesit: 

1.  FLORFARMA me Nipt  K21405001N            

 

Vlera: 886.000 ( tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë  mijë) Leke pa TVSH 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit, përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1.  4 S me Nipt  L64425401K  

           

 Vlera: 1.055.000 ( një milion e pesëdhjetë e pesë  mijë  ) Leke pa TVSH 

 

Eshte perjashtuar nga pjesemarrja ne procedurat e prokurimit publik, duke filluar nga data 

25.11.2020-25.04.2022 

 

2.Aquarius Medical me Nipt  L81512021D 

 

Vlera: 779 000 (shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa TVSH  

Nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar në dokumentat e tenderit që Operatori ekonomik duhet 

të paraqesë mostër të produkteve të kërkuara për ti krahasuar ato me specifikimet teknike. Dorëzimi i 

mostrave të bëhet ditën e hapjes së tenderit përpara hapjes së ofertave, nga ana e operatorit ekonomik 

ka paraqitur mostrat e mallit por për artikullin Hipoklorit Natriumi nuk ka specifikime teknike në 

amballazhimin e tij ,si dhe për xhelin dezinfektant specifikimet teknike nuk janë ne gjuhën shqipe. 

 

3. Albania Distribution Chem me Nipt  L82203011N 

Vlera: 562 500(pesëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind)lekë pa TVSH 

Nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar në dokumentat e tenderit që Operatori ekonomik duhet 

të paraqesë mostër të produkteve te kërkuara për ti krahasuar ato me specifikimet teknike. Dorëzimi i 

mostrave të bëhet ditën e hapjes së tenderit përpara hapjes së ofertave, nga ana e operatorit ekonomik 

nuk janë paraqitur mostrat e mallit. 
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4. ANBIM Nipt  L81618008J 

Vlera:559 500(pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind )lekë pa TVSH 

Nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar në dokumentat e tenderit që Operatori ekonomik duhet 

të paraqesë mostër të produkteve te kërkuara për ti krahasuar ato me specifikimet teknike. Dorëzimi i 

mostrave të bëhet ditën e hapjes së tenderit përpara hapjes së ofertave, nga ana e operatorit ekonomik 

nuk janë paraqitur mostrat e mallit 

 

5. EGIAN MED Nipt  L71715003C 

 

Vlera: 977 500(nëntëqind e shtatëdhjetë ë shtatë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH 

 

Nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar në dokumentat e tenderit që Operatori ekonomik duhet 

të paraqesë mostër të produkteve te kërkuara për ti krahasuar ato me specifikimet teknike, Dorëzimi i 

mostrave të bëhet ditën e hapjes së tenderit përpara hapjes së ofertave, nga ana e operatorit ekonomik 

nuk janë paraqitur mostrat e mallit 

 

6. EURO MEGA 2010 Nipt  K91624505A 

vlera: 896 000( tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa TVSH 

Nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar në dokumentat e tenderit që Operatori ekonomik duhet 

të paraqesë mostër të produkteve te kërkuara për ti krahasuar ato me specifikimet teknike, Dorëzimi i 

mostrave të bëhet ditën e hapjes së tenderit përpara hapjes së ofertave, nga ana e operatorit ekonomik 

nuk janë paraqitur mostrat e mallit 

 

7.  Sinani Trading me NIPT J64103483H 

 

Vlera: 680 000(gjashtëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa TVSH 

Nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar në dokumentat e tenderit që Operatori ekonomik duhet 

të paraqesë mostër të produkteve te kërkuara për ti krahasuar ato me specifikimet teknike, Dorëzimi i 

mostrave të bëhet ditën e hapjes së tenderit përpara hapjes së ofertave, nga ana e operatorit ekonomik 

nuk janë paraqitur mostrat e mallit. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga FLORFARMA 

shpk me NIPT K21405001N , me një vlerë të përgjithshme 886.000 ( tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë 

mijë) Leke pa TVSH  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni në Bashkinë Bulqizë pranë zyrës juridike për sigurimin e 

kontratës brenda 5(pesë) ditëve, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda brenda 60 

(gjashtëdhjetë) ditëve nga data e këtij publikimi por ne cdo rast subjekti është i detyruar t’i 

përgjigjet kërkesës së autoritetit kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data 

e marrjes së kërkesës ne zbatim te nenit 21 te Vkm 914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” I ndryshuar   nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të njoftohet 

Operatori ekonomik i renditur i dyti sipas klasifikimit, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Ankesa: nuk ka 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17/11/2020 

 

Data e publikimit te ketij njoftimi: 22/12/2020 

 

 

ZYRTARI I AUTORIZUAR 

ENKELEDA LLESHI 


