
MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENICA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. _____Prot. Tiranë, më ____.____ 2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data: 17.06.2019

Për: “Blerina SADIKU” PF
Adresa: Pranë ish-uzinës së aviacionit, Berat.

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”

Numri i referencës së lotit: REF-19908-04-26-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti II “Blerje materiale të buta kirurgjie”, Procedurë e hapur -
Prokurim Elektronik, me fond të përgjithshëm 1,187,875 (një milion e njëqind e tetëdhjetë e shtatë
mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

Afatet e lëvrimit: Nga lidhja e kontratës deri ne 31.12.2019.

Publikime të mëparshme: jo Buletini i Njoftimeve Publike nr. 17 datë 30 Prill 2019

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

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

1) “Atlantik 3” SHPK K22218003V
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 0 (zero) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) “BLERINA SADIKU” PF K97730102T
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 1,073,700 (një milion e shtatëdhjetë e tre mijë shtatëqind)



lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) “MUÇA” SHPK K01421002H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 0 (zero) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

4) “MALBERTEX” SHPK K71821009N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (shumatorja e çmimeve për njësi): 1,013,300 (një milion e trembëdhjetë mijë e tre qind) lekë
(pa TVSH) (me numra dhe fjalë).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

 “Atlantik 3” shpk me oferte ekonomike 0 Skualifikohet

1. Nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentet e kërkuara në DT. Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

 “Muça” shpk me oferte ekonomike 0 Skualifikohet

1. Nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentet e kërkuara në DT. Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

 "Malbertex" Shpk me oferte ekonomike 1,013,300 Skualifikohet

1. Ofertuesi nuk arriti të përmbushë pikën 3 të “Kapacitetit teknik” në lidhje me artikullin
Kompresa operacioni sysh, pasi nga ana e operatorit ekonomik, fletë analiza laboratorike e
paraqitur prej tij nuk përmban rezultate në lidhje me specifikimin teknik, thurje garniture të
kërkuara në DT konkretisht; Përmasa (100*100 cm)

1- Ofertuesi nuk arriti të përmbushë pikën 3 të “Kapacitetit teknik” në lidhje me artikullin
Kompresa operacioni për ORL, pasi nga ana e operatorit ekonomik, fletë analiza
laboratorike e paraqitur prej tij nuk përmban rezultate në lidhje me specifikimin teknik, thurje
garniture të kërkuara në DT konkretisht; Përmasa (100*100 cm).

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Blerina SADIKU” PF, me adresë:
Pranë ish-uzinës së aviacionit, Berat, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
1,073,700 (një milion e shtatëdhjetë e tre mijë shtatëqind) lekë pa TVSH është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor, Agjencia Kombëtare e Turizmit,
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, menjëherë 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, 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 06.06.2019

Ankesa: JO.

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM


