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[Nr/Prot. 832 ]

[Data: 20.05.2019]

Per: “Genius shpk”, me adrese Tirane Kavaje KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen
Trade,Laboratori perballe ish Spitalit, perfaqesuar nga z/Besnik Çullhaj.
NIPT K63121801C

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedure e Hapur” – marrveshje kuader prokurim me
mjete elektronike mallra.

Numri i referencës së procedurës REF-11404-03-01-2019
Loti i dyte “Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal” REF-11408-03-01-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Blerje
kite reagente per nevojat e Spitalit Korce” – Marreveshje Kuader - me nje operator
ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.

Loti i dyte: “Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal”- Marreveshje
Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 1 vjeçar
(12 muaj)

Fondi limit i marrveshjes kuader (per lotin II): 708,209.2 (shtateqind e tete mije e dyqind e
nente pike dy) leke pa TVSH, ose 849,851.04 (teteqind e dyzete e nente mije e teteqind e
pesedhjete e nje pike zero kater) leke me TVSH, ku fondi limit nenkupton totalin e cmimeve
te perllogaritura per njesi per cdo artitull (lot), referuar pikes 7.3 te Udhezimit nr 6, date
16.01.2018 “Per proceduren e marrveshjes kuader dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”
te Agjencise se Prokurimit Publik”
Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes kuader

(Loti i dyte: “Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal”- Marreveshje Kuader -
me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 1 vjeçar (12
muaj): 3,719,170.2 (tremilion e shtateqind e nentembedhjete mije e njeqind e shtatedhjete
pike dy) leke pa TVSH, ose 4,463,004.24 (katermilion e katerqind e gjashtedhjete e tre mije e
kater pike njezete e kater) leke me TVSH.



Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data]
[Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  d oferta ekonomikisht më e favorshme X 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:

Loti i dyte: “Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal”- Marreveshje
Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 1 vjeçar
(12 muaj).

Subjekti ekonomik “Genius shpk”, me NIPT K63121801C me adrese Tirane Kavaje
KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade,Laboratori perballe ish Spitalit, perfaqesuar
nga z/Besnik Çullhaj, me oferte te dhene shumatorja cmimi/njesi; 699,980
(gjashteqind e nentedhjete e nente mije e nenteqind e tetedhjete) leke pa TVSH, ose
839,976 (teteqind e tridhjete e nente mije e nenteqind e shtatedhete e gjashte) leke me
TVSH.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

Nuk ka operatore ekonomike te s’kualifikuar

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

Loti i dyte: “Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal”- Marreveshje
Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 1 vjeçar
(12 muaj).

Subjekti ekonomik “Genius shpk”, me NIPT K63121801C me adrese Tirane Kavaje
KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade,Laboratori perballe ish Spitalit, perfaqesuar
nga z/Besnik Çullhaj, me oferte te dhene shumatorja cmimi/njesi; 699,980
(gjashteqind e nentedhjete e nente mije e nenteqind e tetedhjete) leke pa TVSH, ose
839,976 (teteqind e tridhjete e nente mije e nenteqind e shtatedhete e gjashte) leke me
TVSH.

Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqiteni pranë [Drejtorise se Sherbimit Spitalor Korce
me adrese Shetitore Fan.S.Noli Korce Tel 082242674], brenda 5 (pese) ditëve nga dita
e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019

Ankesa: ka ose jo JO NUK ka Patur
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Konc: Bledar Hoxhallari
Print: Bledar Hoxhallari

[Titullari i autoritetit kontraktor]

_________
Ema LUMI


