
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT  
Data: 20.12.2016  

Për: Operatorin Ekonomik “O.E.S Distrimed” shpk me Nipt K31520054N” shpk, . me adrese 

Tirane , Bulevardi Bajram Curri ,pallati “Kastrati” 

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim.  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: S.V aparaturen ECHO Gjinekologjike per Spitalin Kukes”, 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike nr. 46 datë 21.11.2016  

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

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:  
1. Subjekti “Albaphoto”shpk me Nipt K86618008S me oferte : 3.000.000 leke pa tvsh 

 

2. Subjekti “Bylis Pharma”shpk me Nipt K12929401M me oferte : 50.000 leke pa 

tvsh (pa adrese dhe objekt) 

 
3. Subjekti “Biometric albania” shpk me Nipt J61827062E me oferte : nuk paraqiti 

oferte. 

4. Subjekti “Fedos”shpk me Nipt K01514009I me oferte : nuk paraqiti oferte. 

 

5. Subjekti “Greemed” shpk me Nipt K91329017I me oferte : 

2.490.000(dymilioneekaterqindenentedhjetemije) leke pa tvsh. 
 

6. Subjekti “Montal” shpk me Nipt J62009007F me oferte : nuk paraqiti oferte. 

 

7. Subjekti “O.E.S Distrimed” shpk me Nipt K31520054N me oferte : 

2.895.000(dymilioneeteteqindenentedhjeteepesemije)- leke pa tvsh  

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

1-ALBAPHOTO:Skualifikohet  per arsye se 1.nuk paraqiti vertetim per detyrimet fiskale. 2.Vertetim per 

detyrimet e sigurimeve shoqerore.3.nuk paraqiti asnje dokument per permbushjen e kritereve 

ekonomik dhe financiar.4nuk paraqiti asnje dokument per permbushjen e kritereve te kapacitetit teknik. 

2-BIOMETRIK ALBANIA:Skualifikohet per arsye se  nuk ka Oferte dhe , nuk ka sjell asnje dokument per 

permbushjen e kritereve te vendosura ne dst qe kerkohen nga AK.  

3-BYLIS PHARMA: Skualifikohet  se  nuk ka paraqitur asnje dokument  per plotesimin e kritereve te DST 

qe ka kerkuar AK per  kete prokurim. 

4- FEDOS  SHPK: Skualifikohet per aresye se  nuk  ka  Oferte dhe , nuk ka sjell asnje dokument per 

permbushjen e kritereve te vendosura ne dst qe kerkohen nga AK. 

5- GREEMED: Skualifikohet per aresye se 1. mungojne  liste pagesat ESIG025 per perjudhen Janar-

shtator 2016, 2.ne listepagesen e paraqitur (tetor 2016)nuk figuron emri i ingjinieres ,3.Vertetimet per 

detyrimet fiskale dhe detyrimet e sigurimeve shoqerore jane mbi tre muaj, te  kerkuar ne kriteret  e  DST 

per kete Prokurim. 

6-MONTAL: Skualifikohet  se  nuk ka paraqitur asnje dokument  per plotesimin e kritereve te DST qe ka 

kerkuar AK per  kete prokurim. 

 



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “O.E.S 

Distrimed” shpk me Nipt K31520054N” , . me adrese Tirane , Bulevardi Bajram Curri ,pallati 

“Kastrati”, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 

2.895.000(dymilioneeteteqindenentedhjeteepesemije)- leke pa tvsh. është identifikuar si oferta e 

suksesshme.  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Drejtoria e Sherbimit Spitalor 

Kukes me adrese Kukes , Lagja Nr 7  , sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5(pese) ditëve nga dita e marrjes 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 në mungesë të operatorëve të tjerë ekonomike të 

kualifikuar do të anulohet procedurae prokurimit 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: 12.12.2016.  

Ankesa: Nuk ka  

 


