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      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

[Data] 

Për: Euromed Sh.p.k, me NIPT K71718012P, Adresë: Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Pranë 

Maternitetit të ri  

* * * 

Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, mallra, Ref: 29/ 23.01.2017 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje reagentë, materiale mjekësore etj., për Qendrën 

Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut”,   

Fondi limit në total: 175.553.179 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë milionë e pesëqind e pesëdhjetë 

e tre mijë e njëqind e shtatëdhjetë e nëntë)  Lekë pa TVSH 

Kohëzgjatja e kontratës:  

Lot 6: Afati i lëvrimit deri 3-muaj, nga nënshkrimi i kontratës. 

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

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: 

 

Për Lot. 6 “Blerje materiale të ndryshme konsumi”, me fond limit 3.168.250 Lekë pa 

TVSH; 

 

 Euromed Shpk me oferten me vlere 2,679,900 Lekë pa TVSH. 

 Fedos Shpk me oferten me vlere 2,850,100 Lekë pa TVSH. 

 Biometric Albania pa ofertë 

 OES Distrimed pa ofertë 

 Krijon pa ofertë 

 Bylis pa ofertë 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Biometric Albania Shpk  - Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar sipas 

Dokumentave të Tenderit si dhe ofertën ekonomike. 

2. Krijon Shpk  - Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar sipas Dokumentave të 

Tenderit si dhe ofertën ekonomike. 

3. OES Distrimed Shpk  - Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar sipas 

Dokumentave të Tenderit si dhe ofertën ekonomike. 

4. Bylis Shpk - Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar sipas Dokumentave të 

Tenderit si dhe ofertën ekonomike. 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: 

Shoqërinë Euromed Sh.p.k, me NIPT K71718012P, Adresë: Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, 

Pranë Maternitetit të ri, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2,679,900 (dy 

milionë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind) lekë pa TVSH, pikët totale të 

marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme .  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) 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. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.02.2017  

Ankesa: Jo  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _______________ 

 

* * * 

 

    TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

ILIR BEQAJ 

 

  

 

   

 
Konceptoi: E.Lani,  

Miratoi: R.Cimbi,   
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