
UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr. _________prot. Tiranë, më ___.___.2018

Rruga e Dibrës, Nr. 371, 1005 – Tiranë, www.umed.edu.al
info@umed.edu.al

Faqe 1 nga 2

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjektit: “GENIUS” sh.p.k
NUIS: K63121801C
Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit, Kavajë

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Blerje reagent mikrobiologjie”

Numri i referencës së procedures: REF-85598-09-12-2018

Publikime të mëparshme: Buletini nr.27, datë 9 korrik 2018

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X,

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

- Operatori ekonomik “AlMedical” ,me NUIS: K21511002I (nuk ka sjellë ofertë

ekomike)

- Operatori ekonomik “Genius”sh.p.k me NUIS: K63121801C dhe me ofertë ekonomike

2 833 750 (dymilion e tetëqind e tridhjetë e tre e shtatëqind e pesëdhjetë)Lekë pa

Tvsh.

Të s’kualifikuar dhe arsyet e skualifikimit përkatëse:

- Operatori ekonomik “AlMedical” sh.p.k, me NUIS: K21511002I, s’kualifikohet sepse

nuk ka sjellë ofertë ekonomike , nuk ka plotësuar kriteret për kualifikim sipas

dokumentave standarte të tenderit .

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “Genius” sh.p.k me adresë

Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit, Kavajë, me vlerë të

përgjithshme prej 2 833 750 (dymilion e tetëqind e tridhjetë e tre e shtatëqind e pesëdhjetë)

Lekë pa Tvsh., është identifikuar si oferta më e suksesshme.
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Faqe 2 nga 2

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, me adresë Rruga

e Dibrës, Nr. 371, 1005-Tiranë.

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 (në rast se ka), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën 02.10.2018.

Ankesa: Nuk ka pasur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ANDI MAHILA

Punoi dhe konceptoi: Përgjegjëse e Sektorit të Prokuimeve, Lindita Kokona
Data e dorëzimit në protokoll: ___.___.2018
Numri i kopjeve: 3 (tre)
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