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Nr.____prot.                                                                                      Date me     /      / 2017                                               

 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          [Data 30.10.2017] 

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] 

[Genius SHPK dhe Tirane Kavaje KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori 

perballe ish Spitalit] 

[O. E. S. DISTRIMED SHPK dhe Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Bajram Curri, pallati 

"Kastrati"] 

 

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës] 

”Blerje materiale per laboratoret  (kite dhe reagente etj)” 

LOTI 1 : Blerje kite reagente Laboratori  Klinik-Biokimik /SAT 450 

LOTI 2: Blerje kite reagente per aparaturat e Analizave  Klinike Hematologjike/ Abacus 3 CT 

LOTI 3: Blerje kite reagente per aparaturat e Analizave Hormonale/Autoanalizator Maglum 

LOTI 4: Blerje kite reagente per Aparat Ichroma reader 

LOTI 5: Blerje kite reagente per Aparat per astrupogramen (ne perdorim terapia intensive) 

LOTI 6: Materiale konsumi per kryerjen e procedures laboratorike nga marrja e mostrës deri ne 

rezultatin e analizës dhe Kimikate 

LOTI 7: Blerje kite reagente per Laboratorin e Anatomopatologjise  

LOTI 8: Blerje kite reagente per Laboratorin e Mikrobiologjise 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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: 

LOTI 1 : Blerje kite reagente Laboratori  Klinik-Biokimik /SAT 450 

    1. Genius SHPK                                                         K63121801C  

        Emri i plotë i shoqërisë          numri i NIPT-it    

        Vlera  2'615'800  (dymilion e gjashteqind e pesembedhjetemije e teteqind)Leke pa Tvsh 

          (me numra dhe fjalë) 

    2. Bylis Pharma 

        Nuk ka oferte te vlefshme  
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LOTI 2 : Blerje kite reagente per aparaturat e Analizave  Klinike Hematologjike/Abacus 3 

CT 

1. Genius SHPK                                                         K63121801C 

Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it    

       Vlera  1'455'500   (njemilion e katerqind e pesedhjete e pesemije e peseqind) Leke pa Tvsh 

 (me numra dhe fjalë) 

2. Bylis Pharma 

Nuk ka oferte te vlefshme  

 

LOTI 3: Blerje kite reagente per aparaturat e Analizave Hormonale/Autoanalizator    

Maglum 

             1. Genius SHPK                                                         K63121801C 

             Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it    

            Vlera  649'900   (gjashteqind e dyzet e nentemije e nenteqind) Leke pa Tvsh 

            (me numra dhe fjalë) 

             2. Bylis Pharma 

              Nuk ka oferte te vlefshme  

 

LOTI 4 : Blerje kite reagente per Aparat Ichroma reader Nuk u paraqit asnje operator 

ekonomik 

              1. Genius SHPK                                                         K63121801C 

               Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it    

              Vlera  85'500   (tetedhjete e pesemije) Leke pa Tvsh 

                 (me numra dhe fjalë) 

              2. Bylis Pharma 

  Nuk ka oferte te vlefshme  

 

LOTI 5: Blerje kite reagente per Aparat per astrupogramen (ne perdorim terapia 

intensive) 

1. O.E.S Distrimed SHPK                                       K31520054N 

                Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

               Vlera  775'900   (shtateqind e shtatedhjete e pesemije e nenteqind) Leke pa Tvsh 

                  (me numra dhe fjalë) 

              2.  Bylis Pharma 

   Nuk ka oferte te vlefshme  
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LOTI 6 : Materiale konsumi per kryerjen e procedures laboratorike nga marrja e mostrës 

deri ne rezultatin e analizës dhe Kimikate 

             1. Genius SHPK                                                         K63121801C 

              Emri i plotë i shoqërisë              numri i NIPT-it    

            Vlera  807’300  (teteqind e shtatemije e treqind) Leke pa Tvsh 

            (me numra dhe fjalë) 

             2. Bylis Pharma 

  Nuk ka oferte te vlefshme  

 

LOTI 7: Blerje kite reagente per Laboratorin e Anatomopatologjise Nuk u paraqit asnje 

operator ekonomik 

             1. Genius SHPK                                                         K63121801C 

              Emri i plotë i shoqërisë              numri i NIPT-it    

             Vlera  432'700    (katerqind e tridhjete e dymije e shtateqind) Leke pa Tvsh 

             (me numra dhe fjalë) 

 

LOTI 8: Blerje kite reagente per Laboratorin e Mikrobiologjise 

             1. Genius SHPK                                                         K63121801C 

               Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it    

              Vlera  941’730   (nenteqind e dyzet e njemije e shtateqind e tridhjete) Leke pa Tvsh 

              (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

LOTI 1 : Blerje kite reagente Laboratori  Klinik-Biokimik /SAT 450 

     

             1. Bylis Pharma 

             Nuk ka oferte te vlefshme  

LOTI 2 : Blerje kite reagente per aparaturat e Analizave  Klinike Hematologjike/Abacus 3 

CT 

1. Bylis Pharma 

 Nuk ka oferte te vlefshme  

 

LOTI 3: Blerje kite reagente per aparaturat e Analizave Hormonale/Autoanalizator    

Maglum 
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             1. Bylis Pharma 

              Nuk ka oferte te vlefshme  

 

LOTI 4 : Blerje kite reagente per Aparat Ichroma reader Nuk u paraqit asnje operator 

ekonomik 

              1. Bylis Pharma 

   Nuk ka oferte te vlefshme  

 

LOTI 5: Blerje kite reagente per Aparat per astrupogramen (ne perdorim terapia 

intensive) 

              1.  Bylis Pharma 

   Nuk ka oferte te vlefshme  

 

LOTI 6 : Materiale konsumi per kryerjen e procedures laboratorike nga marrja e mostrës 

deri ne rezultatin e analizës dhe Kimikate 

          1. Genius SHPK                                                         K63121801C 

              Emri i plotë i shoqërisë            numri i NIPT-it    

            Nuk ploteson kriteret sipas kerkesave te DST 

          2. Bylis Pharma 

  Nuk ka oferte te vlefshme  

 

LOTI 8: Blerje kite reagente per Laboratorin e Mikrobiologjise 

          1. Genius SHPK                                                         K63121801C 

               Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it    

               Nuk ploteson kriteret sipas kerkesave te DST 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se  

[GENIUS  SHPK dhe Tirane Kavaje KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori 

perballe ish Spitalit] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej:  

LOTI 1 : Blerje kite reagente Laboratori  Klinik-Biokimik /SAT 450 [ 2'615'800  (dymilion 

e gjashteqind e pesembedhjetemije e teteqind) Leke pa Tvsh]/pikët totale të marra  [_____]është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOTI 2 : Blerje kite reagente per aparaturat e Analizave  Klinike Hematologjike/Abacus 3 

CT [ 1'455'500 (njemilion e katerqind e pesedhjete e pesemije e peseqind) Leke pa Tvsh]/pikët 

totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 
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LOTI 3: Blerje kite reagente per aparaturat e Analizave Hormonale/Autoanalizator 

[649'900 (gjashteqind e dyzet e nentemije e nenteqind) Leke pa Tvsh]/pikët totale të marra  

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOTI 4 : Blerje kite reagente per Aparat Ichroma reader Nuk u paraqit asnje operator 

ekonomik [85'500   (tetedhjete e pesemije)Leke pa Tvsh]/pikët totale të marra  [_____]është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOTI 7: Blerje kite reagente per Laboratorin e Anatomopatologjise Nuk u paraqit asnje 

operator ekonomik [432'700  (katerqind e tridhjete e dymije e shtateqind) Leke pa Tvsh]/pikët 

totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

 [O.E.S DISTRIMED SHPK dhe Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Bajram Curri, pallati 

"Kastrati"] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej:  

 

LOTI 5 : Blerje kite reagente per Aparat per astrupogramen (ne perdorim terapia 

intensive)[ 775'900 (shtateqind e shtatedhjete e pesemije e nenteqind) Leke pa 

tvsh]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

 

Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë [Spitalit Rajonal Durres dhe adresa 

Rr.”A.Goga”,L.Nr.8 Durres Albania  dhe referenca e kontaktit+355 52-23358  www.srd.gov.al] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 date : 30.10.2017 

Ankesa: nuk ka ankesa 

                                                                                

 Titullare e Autoritetit Kontraktor  

                                                      

Znj.Viola CIKALLESHI 

                                                                                  _________________________                                                                                                                                                     
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