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______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr. “A. Moisiu” Tirana, Albania, Tel. + 355 4 37 47 56 Fax. + 355 4 37 00 58. www.ishp.gov.al 

 

 

  

Nr..............Prot              Date      _____/____/2017 

 

Për:  Agjencinë e Prokurimit Publik  

 Tiranë 

 

CC: “BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION” SHPK   

           Adrese: Rr. Eduart Mano,Pallati Kriger,Tiranë me  NIPT: L52020002V 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT  

(Kopje e permbledhur e cila do te publikohet ne buletin),  

    

1. Autoriteti Kontraktor: Instituti I Shendetit Publik,  

Rr. Aleksander Moisu Nr.80 , tel fax +3554374756, tel fax +355370058. 

 

2. Lloji i procedurës së prokurimit: :  Kerkesë për propozim. 

 

3. Objekti i prokurimi për: “Blerje materiale dhe kite per kerkim dhe diagnostikim  per 

laboratorin e Virologjise,mikrobiologjise,parazitologjise etj” 
 

4. Fondi limit: prej  2 799 699 leke (dymilion e shtatëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë ) lekë pa TVSH  . 

 

5. Vlera e shpallur fituese  :  2 782 600 (dymilion e shtateqind e tetedhjete e dymije e 

gjashteqind) lekë pa TVSH. 
 

6. Data e zhvillimit të tenderit:  11/09/2017 Ora: 11:00  

 

7.        Operatori ekonomik i shpallur fitues është “BIOMEDICA ALBANIA 

DISTRIBUTION” SHPK   

           Adrese: Rr. Eduart Mano,Pallati Kriger,Tiranë me  NIPT: L52020002Vi cili eshte            

.              identifikuar si oferte e suksesshme 

 

 

 

 

 

KRYETARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

Arjan BREGU 

http://www.ishp.gov.al/
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Adresa: Rr. “A. Moisiu” Tirana, Albania, Tel. + 355 4 37 47 56 Fax. + 355 4 37 00 58. www.ishp.gov.al 

 

 

   

 
[ Shtojce per tu plotesuar nga  Autoriteti Kontraktor] 

 
      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

          [       /      /2017] 

Për:  Agjencinë e Prokurimit Publik  

 Tiranë 

CC: “BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION” SHPK   

Adrese: Rr. : Rr. Eduart Mano,Pallati Kriger,Tiranë me  NIPT: L52020002V 

 
* * * 

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim me Nr. Ref: 1119-25-08-2017 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale dhe kite per kerkim dhe diagnostikim  

per laboratorin e Virologjise,mikrobiologjise,parazitologjise etj”] me fond  limit  prej prej  

2 799 699 leke (dymilion e shtatëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë 

e nëntë ) lekë pa TVSH  . 

 

Afati do të jetë:  duke filluar nga  nënshkrimi i kontratës deri me 31/12/2017  

Kriterit e përzgjedhjes se fituesit: cmimi me i ulet X : oferta ekonomikisht më e favorshme  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): JO 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

-“Biomedica Albania Distribution” shpk  ,  me Nipt L52020002V dhe me vlere te :  2 782 

600 (dymilion e shtateqind e tetedhjete e dymije e gjashteqind) lekë pa TVSH. 

 

        - “KRIJON”  shpk,  me Nipt K 12023001A. 
 

Eshte skualifikuar  Operatori ekonomik Krijon shpk me Nipt K 12023001A. per arsyen si 
me poshte: 
Nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkesave per kualifikim te kerkuar nga AK ne 
DST,nuk  ka paraqitur as oferte ekonomike.  

* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojme “Biomedica Albania 

Distribution”  shpk, me Adrese  Rr. Eduart Mano,Pallati Kriger,Tiranë me  NIPT: L52020002V  
se oferta  e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej   2 782 600 (dymilion e shtateqind e 

tetedhjete e dymije e gjashteqind) lekë pa TVSH. 

 eshte identifikuar si oferta e sukseshme.   
 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Instituti I Shendetit Publik, Rruga Aleksander 

Moisiu, Nr.80 Tirane, prane sekretarisë, kati i pare ] sigurimin  e kontratës, siç parashikohet 
në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit së 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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    19 /09/2017. 

 

Ankesa: nuk ka patur. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  
Arjan Bregu 
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