
Adresa: Drejtoria e Spitalit Elbasan. Tel: 00355 54 58645

Nr.______ Prot. Elbasan me 14.01.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Genius shpk

Rruga e Kavajes perballe pallatit me shigjeta TIRANE

Procedura e prokurimit:E hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-96113-11-27-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: BLERJE KITE DHE REAGENTE

Afatet e ekzekutimit: nga lidhja e kontrates deri në 15.12.2019 ndare ne lote si me poshte

LOTI NR Emertimi NR.References

Loti 2
Materiale konsumabel per
laboratorin

REF-96120-11-27-2018

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Date 03.12.2018

Nr.48]

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:

Per lotin 2 Materiale konsumabel per laboratorin

1. Genius Shpk K63121801C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Vlera totale 549000 (peseqind e dyzet e nente mije ) leke pa tvsh

2. Ment-Pharma shpk L61329010T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 548800 (peseqind e dyzet e tete mije e teteqind ) leke pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm :

-Royal Berat K02701025C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar ne DST duke mos plotesuar kriteret e pergjithshme

dhe te vecanta te kualifikimit.

-Krijon Shpk K12023001A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar ne DST duke mos plotesuar kriteret e pergjithshme

dhe te vecanta te kualifikimit.

-Ment-Pharma shpk L61329010T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Kontrata e ngjshme e paraqitur nuk eshte e se njejtes natyre, Vertetimi i OSHEE nuk eshte ne

afat, nuk jane paraqitur : certifikate ISO per prodhuesin, certifikate konformiteti CE, deklarate

mbi origjinen e mallit, autorizim prodhuesi dhe kataloget duke mos plotesuar kriteret e vecanta

per kualifikim te kerkuara ne DST, Kapacitetit Teknik 2.3 pika a ; pika 2.d, pikat 3,4,5,6 dhe 7.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Genius shpk Tirane Rruga e Kavajes perballe

pallatit me shigjeta se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 549000 (peseqind e dyzet

e nente mije ) leke pa tvsh pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Qendres Spitalore Xh kongoli Elbasan] 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.

”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit ështe bere ne date 03.01.2019

Ankesa: jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

D R E J T O R E

Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ


