
Shtojca 14

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Data 08.04.2019

Për: KRIJON Shpk me Nipt-K12023001A

Rruga Todi Shkurti, Pallati 5/1, Shk.1, Ap.2 Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Kërkese per propozim Marrëveshje Kuadër me disa operatorë
ekonomikë (me nje OE fitues per secilin lot) – ku të gjitha kushtet jane të përcaktuara - me afat
1 vjeçar (12 muaj)

Nr referenece Procedure REF-11500-03-01-2019

Nr reference Loti 2 Reagentë dhe material Konsumi REF-11503-03-01-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Kite , Reagente dhe Materiale Konsumi per nevojat
e Spitalit Kukes e ndare ne lote” me Fondin limit/Vlera e pritshme e kontratës per lotin 2
është: 1.589.500 (një milionë e pesëqind e tetëdhjet e nëntë mijë e pesëqind ) Lekë pa Tvsh dhe
Shumatorja e çmimeve për njësi është: 66.535,4 gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e peseqind e
tridhjet e pesë presje katër ) Lekë pa tvsh , me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga data
e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit
kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [11.03.2019] [10]

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e
çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. KRIJON Shpk K12023001A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 50.929,7(pesedhjete mije e nenteqinde e njezete
e nente presje shtate) leke pa Tvsh dhe Vlera e pritshme e kontratave 1.188.700(nje milion e
njeqinde e tetedhjete e tete mije e shtateqinde) leke pa tvsh dhe 1.426.440(njemilion e
katerqind e njezet e gjashte mije e katerqinde e katerdhjete) leke me Tvsh.

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1.GENIUS Shpk K63120801C
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: S’kualifikohet pasi OE: Genius shpk nuk plotesoi piken 6
kriteret e veçanta te kualifikimit, pika 6 Ofertuesi duhet te paraqese mostra per artikujt qe
prokurohen te cilat dergohen ne zyrat e Sekretarise te Drejtorise Sherbimit Spitalor Kukes te
paketuara me shenimet: “Per komisionin e vleresimit te ofertave te procedures “Blerje kite dhe
reagente per laboratorin Spitali Kukes” me shenimin “Mos e hapni, me perjashtim te rasteve kur
eshte i pranishem komisioni i vleresimit te ofertave dhe jo me pare se data 15.03.2019 ora 13:00
Nese mostrat e dorezuara, nuk jane te shoqeruar me listen e inventarizimit dhe te identifikuara
sipas numrit rendor te formularit te çmimit, nese ka mungesa mostrash per artikuj te veçante ose
nese origjina e stampuar mbi moster nuk perputhet me origjinen e deklaruar nga oferuesi atehere
oferta do te quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do te s’kualifikohet.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

1. KRIJON Shpk K12023001A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 50.929,7(pesedhjete mije e nenteqinde e njezete
e nente presje shtate) leke pa Tvsh dhe Vlera e pritshme e kontratave 1.188.700(nje milion e
njeqinde e tetedhjete e tete mije e shtateqinde) leke pa tvsh dhe 1.426.440(njemilion e
katerqind e njezet e gjashte mije e katerqinde e katerdhjete) leke me Tvsh.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Drejtorisë Shërbimit Spitalor Kukës], brenda 5
ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.03.2019

Ankesa: S’ka.

Titullari i autoritetit kontraktor

Ismet NIKA


