
R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI RAJONAL DURRËS

SEKTORI I PROKURIMEVE

Nr.Prot. ________ Durrës, më _____.______.2018

Shtojca 14
[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[23.07.2018]

Për: [GENIUS shpk dhe Tirane.Kavaje,Lagjia Nr.3,Rruga Jurgen Trade, Laboratori perball ish
spitalit]

[EUROMED shpk dhe Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Bajram Curri, Prane
Marternitetit te ri]

* * *

Procedura e prokurimit: Tender i Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72122-05-29-2018

NR.REFERENCE Loti 1 : REF-72159-05-29-2018
NR.REFERENCE Loti 2 : REF-72163-05-29-2018
NR.REFERENCE Loti 3 : REF-72165-05-29-2018
NR.REFERENCE Loti 4 : REF-72167-05-29-2018
NR.REFERENCE Loti 6 : REF-72173-05-29-2018
NR.REFERENCE Loti 7 : REF-72175-05-29-2018
NR.REFERENCE Loti 8 : REF-72178-05-29-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje Kite Reagente Per Spitalin Rajonal Durres]

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. Kite Reagente per /SAT 450

1. GENIUS shpk K63121801C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 3’111’060 (tre milion e njeqind e njembedhjete mije e gjashtedhjete)

(me numra dhe fjalë)



Loti 2. Kite Reagente per Abacus 3CT

1. GENIUS shpk K63121801C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1’579’500 (nje milion e peseqind e shtatedhejte e nente mije e peseqind)

(me numra dhe fjalë)

Loti 3. Kite Reagente per Autoanalizator Maglum 600

1. GENIUS shpk K63121801C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 552’250 (peseqind e pesedhjete e dy mije e dyqind e pesedhjete)

(me numra dhe fjalë)

Loti 4. Kite Reagente per Aparat Ichroma Reader

1. GENIUS shpk K63121801C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 265’000 (dyqind e gjashtedhjete e pese mije)

(me numra dhe fjalë)

Loti 6. Materiale Konsumi per kryerjen e procedures laboratorike nga marrja e mostres deri
ne rezultatin e analizes dhe kimikate

1. GENIUS shpk K63121801C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1’207’141 (nje milion e dyqind e shtate mije e njeqind e dyzet e nje)

(me numra dhe fjalë)

2. EUROMED shpk K71718012P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1’075’466.80 (nje milion e shtatedhjet e pese mije e katerqind gjashtedhjete e gjashte
presje tetedhjete)

(me numra dhe fjalë)

3. KRIJON shpk K12023001A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1’080’513.40 (nje milion e tetedhjete mije e peseqind e trembedhjete presje dyzete)

(me numra dhe fjalë)

Loti 7. Kite Reagente per Laboratorin Anatomopatologjise

1. GENIUS shpk K63121801C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 984’600 (nenteqind e tetedhjete e kater mije e gjashteqind)



(me numra dhe fjalë)

2. EUROMED shpk K71718012P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 887’360 (teteqind e tetedhjete e shtate mije treqind e gjashtedhjete)

(me numra dhe fjalë)

Loti 8. Kite reagente per Mikrobiologji *(Antibiotik)

1. GENIUS shpk K63121801C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 851’390 (teteqind e pesedhjete e nje mije e treqind e nentedhjete)

(me numra dhe fjalë)

* * *

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Loti 1. Kite Reagente per /SAT 450 : NUK KA

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Loti 2. Kite Reagente per Abacus 3CT : NUK KA

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Loti 3. Kite Reagente per Autoanalizator Maglum 600: NUK KA

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Loti 4. Kite Reagente per Aparat Ichroma Reader : NUK KA

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Loti 6. Materiale Konsumi per kryerjen e procedures laboratorike nga marrja e mostres deri
ne rezultatin e analizes dhe kimikate : NUK KA

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Loti 7. Kite Reagente per Laboratorin Anatomopatologjise : NUK KA

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Loti 8. Kite reagente per Mikrobiologji *(Antibiotik) : NUK KA

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Loti 1. Kite Reagente per /SAT 450

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [GENIUS shpk dhe
Tirane.Kavaje,Lagjia Nr.3,Rruga Jurgen Trade, Laboratori perball ish spitalit] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [3’111’060 (tre milion e njeqind e njembedhjete mije
e gjashtedhjete)]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Rajonal Durrës, me NIPT K42311504G, me



adresë Rr.”A.Goga”, L.Nr.8, Durrës, Tel/Fax+355 52-221-58 +355 52-23358;E-mail
sekretaria@srd.gov.al] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Loti 2. Kite Reagente per Abacus 3CT

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [GENIUS shpk dhe
Tirane.Kavaje,Lagjia Nr.3,Rruga Jurgen Trade, Laboratori perball ish spitalit] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [1’579’500 (nje milion e peseqind e shtatedhejte e
nente mije e peseqind)]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Rajonal Durrës, me NIPT K42311504G, me
adresë Rr.”A.Goga”, L.Nr.8, Durrës, Tel/Fax+355 52-221-58 +355 52-23358;E-mail
sekretaria@srd.gov.al] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Loti 3. Kite Reagente per Autoanalizator Maglum 600

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [GENIUS shpk dhe
Tirane.Kavaje,Lagjia Nr.3,Rruga Jurgen Trade, Laboratori perball ish spitalit] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [552’250 (peseqind e pesedhjete e dy mije e dyqind e
pesedhjete)]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Rajonal Durrës, me NIPT K42311504G, me
adresë Rr.”A.Goga”, L.Nr.8, Durrës, Tel/Fax+355 52-221-58 +355 52-23358;E-mail
sekretaria@srd.gov.al] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Loti 4. Kite Reagente per Aparat Ichroma Reader

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [GENIUS shpk dhe
Tirane.Kavaje,Lagjia Nr.3,Rruga Jurgen Trade, Laboratori perball ish spitalit] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [265’000 (dyqind e gjashtedhjete e pese mije)]/pikët
totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Rajonal Durrës, me NIPT K42311504G, me
adresë Rr.”A.Goga”, L.Nr.8, Durrës, Tel/Fax+355 52-221-58 +355 52-23358;E-mail
sekretaria@srd.gov.al] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Loti 6. Materiale Konsumi per kryerjen e procedures laboratorike nga marrja e mostres deri
ne rezultatin e analizes dhe kimikate

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [EUROMED shpk dhe TIRANE
Bulevardi Bajram Curri, Prane Marternitetit te ri] se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej [1’075’466.80 (nje milion e shtatedhjet e pese mije e katerqind gjashtedhjete e
gjashte presje tetedhjete)]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Rajonal Durrës, me NIPT K42311504G, me
adresë Rr.”A.Goga”, L.Nr.8, Durrës, Tel/Fax+355 52-221-58 +355 52-23358;E-mail
sekretaria@srd.gov.al] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Loti 7. Kite Reagente per Laboratorin Anatomopatologjise

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [EUROMED shpk dhe TIRANE
Bulevardi Bajram Curri, Prane Marternitetit te ri] se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej [887’360 (teteqind e tetedhjete e shtate mije treqind e gjashtedhjete)]/pikët
totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Rajonal Durrës, me NIPT K42311504G, me
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adresë Rr.”A.Goga”, L.Nr.8, Durrës, Tel/Fax+355 52-221-58 +355 52-23358;E-mail
sekretaria@srd.gov.al] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Loti 8. Kite reagente per Mikrobiologji *(Antibiotik)

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [GENIUS shpk dhe
Tirane.Kavaje,Lagjia Nr.3,Rruga Jurgen Trade, Laboratori perball ish spitalit] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [851’390 (teteqind e pesedhjete e nje mije e treqind e
nentedhjete)]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Rajonal Durrës, me NIPT K42311504G, me
adresë Rr.”A.Goga”, L.Nr.8, Durrës, Tel/Fax+355 52-221-58 +355 52-23358;E-mail
sekretaria@srd.gov.al] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
5(pese) ditëve 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, 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 : 18.07.2018

Ankesa: ka ose jo : NUK KA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Dr. Nadire JANI

______________________________

______________________

[ Titullare e Autoritetit Kontraktor]
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