
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

04.03.2019

Për:“ Genius “ sh.p.k me adrese Rr:“Kavajes“ ,Pallati 2R –Tirane perballe pallatit me shigjeta
, kati i dyte mbi BKT-Tirane

Procedura e prokurimit:Procedure e Hapur

Numri i referencës së procedurës/: REF 04442-01-21-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Kite&Reagent per Laboratorin Bio-Kimik .

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 4 date 28.01.2019

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “EUROGJICI Security ” me NIPT K31929010K

Vlera 0 (zero) leke Pa TVSH.

2 . “GENIUS ” sh.p.k me NIPT
K63121801C

Vlera 12.792.980. (dymbedhjetmilione
shtaqindenentedhjetedymijeenenteqindetetdhjete) leke.) pa TVSH

3. Royal Berat shpk me NIPT K02701025C
Vlera 300.000(treqindmije) leke pa TVSH.

4. Krijo shpk me NIPT K12023001A
Vlera 0(zero) leke pa TVSH.

Eshte s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “Eurogjici Security” Me NIPT K31929010K

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Ne sistemin elektronik SPE , Operatori “Eurogjici Security” nuk ka paraqitur asnje dokument te
kerkuar sipas Kritereve te pergjithshme apo te vecante ne DST nga Autoriteti Kontraktor, nuk
ka paraqitur as oferten ekononomike dhe as kapacitetin teknik.



2. “Royal Berat” shpk Me NIPT K02701025C

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Arsyeja e s’kualifikimit ishte pasi operatori “ Royal Berat” shpk ne sistemin SPE , nuk kishte
ngarkuar asnje dokument te kerkuar ne DST mni permbushjen e kritereve te pergjithshme, te
vecanta si dhe kapacitetin teknik. Gjithashtu dhe oferten ekonomike te paraqitur e kishte nen
koston ligjore te lejuar.

3. “Krijon” shpk Me NIPT K12023001A.
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:
Arsyeja e s’kualifikimit ishte pasi operatori “Krijon” shpk, ne sistemin SPE , nuk
kishte ngarkuar asnje dokument te kerkuar ne DST mni permbushjen e kritereve te
pergjithshme, te vecanta si dhe kapacitetin teknik.Gjithashtu nuk kishte ngarkuar as
oferten ekonomike.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Genius ” sh.p.k me adrese Rruga e
Kavajes“ ,Pallati 2R –Tirane perballe pallatit me shigjeta , kati i dyte mbi BKT-Tirane, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 12.792.980. (dymbedhjetmilione
shtaqindenentedhjetedymijeenenteqindetetdhjete) leke. pa TVSH , është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr.2 Tirane
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit nese eshte kerkuar , brenda
____________ 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 datë 22.02.2019

Ankesa: ka ose jo. Ankesa nuk ka pasur

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Alketa MICAJ




