
  

                                                                      
                                              REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                                              MINISTRIA E SHËNDETËSISË 

                                            Drejtoria e Sherbimit  Spitalor  Kukës 
 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          [Data 21.07.2017] 

Për: [Emri “Krijon”shpk dhe adresa : TIRANE Rruga Todi Shkurti, Pallati 5/1, Shk.1, 
Ap.2] 

 

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje  kite dhe reagent për Shërbimin e Laboratorit te 

Drejtorisë Sherbimit Spitalor Kukës e ndare ne 3 lote” per plotesimin e nevojave te vitit 

2017) Loti 1.Kite me me fond limit 2.980.758(dymilioneenenteqindetetedhjetemijee 

shtateqindepesedhjete) leke pa TVSH ] 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X 

 

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

1. “Atommed.al”shpk me                                       Nipt L62207036Q 

_________________________________          _____________________________ 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  2.707.860 (dymilioneeshtateqindeshtatemijeeteteqindegjashtedhjete)-leke pa tvsh  

          (me numra dhe fjalë) 

2. “Euromed”shpk me                                            Nipt K71718012P  

_________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 1.570.000 (njemilioneepeseqindeshatedhjetemije)  leke pa tvsh  

(me numra dhe fjalë) 

3. “Krijon”shpk                                                           Nipt K12023001A 

_________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 2.080.160  (dymilioneetetedhjetemijeenjeqindegjashtedhjete)  leke pa tvsh  

(me numra dhe fjalë) 

4. “Fedos”shpk                                                           Nipt K01514009I 

_________________________________          _____________________________ 



Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 2.194.800 (dymilioneenjeqindenentedhjeteekatermijeeteteqind)  leke pa tvsh  

(me numra dhe fjalë) 

5. “Genius”shpk                                                           Nipt K63120801C 

_________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 2.706.360 (dymilioneeshtateqindegjashtemijeetreqindegjashtedhjete)  leke pa tvsh  

(me numra dhe fjalë) 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. “Atommed.al”shpk me                                       Nipt L62207036Q 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk paraqiti  

1.Deklaratat e konfliktit te interest , specifikimet teknike , etj nuk jane te plotesuara sipas 

formatit te kerkuar dhe ka parregullsi ne forme permbajtje dhe perfaqesues ligjor. 

2.Vertetimi i OSHE eshte i muajit janar pra jashte afatit te percaktuar. 

3.Gjiroja mesatare e tre viteve te fundit eshte me e ulet se vlera e fondit limit qe prokurohet. 

4.Nuk paraqiti kontrate te ngjashme. 

 

2. “Euromed”shpk me                                            Nipt K71718012P  

_________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Ne vertetimin e shlyerjes se detyrimeve te Tatim Taksave, Vertetimi eshte leshuar si Subjekt i 

“tregetim me pakice te Tekstileve”  vertetim i cili nuk eshte i vlefshem per Prokurimin “Blerje 

kite dhe reagent për Shërbimin e Laboratorit te Drejtorisë Sherbimit Spitalor Kukës ” ,dhe 

Objekt i Aktiviteti  ku pershkruhet ne Ekstraktin,”Gjendjes se Rregjistrimit te Aktivitetit” te 

tij pika  2b. 

3. “Genius”shpk                                                           Nipt K63120801C 

_________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it   

S’kualifikohet se  nuk ka  paraqitur Autodeklarate  per permbushjen e detyrimeve sic kerkohej ne 

Kapaciteti teknik pika e). 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Krijon”shpk dhe adresa : 

TIRANE Rruga Todi Shkurti, Pallati 5/1, Shk.1, Ap.2] se oferta e paraqitur, me një vlerë të 



përgjithshme prej 2.080.160  (dymilioneetetedhjetemijeenjeqindegjashtedhjete)  leke pa tvsh , është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise Sherbimit Spitalor Kukes adresa Lagjja 7,  

qyteti  Kukës dhe referenca e kontaktit +355 24222 2573   ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet 

në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës,  do vijohet 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 07.06.2017 

 

Ankesa: PO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në date 17.07.2017 me Vendimin nr.524/2017 te Komisionit te 

Prokurimit Publik i cili ka vendosur te mospranoje ankesen e bere nga  operatori ekonomik  

“Euromed ”sh.p.k   duke lejuar Autoritetin Kontraktor  me hapat e metejshem te procedures. 

 

 

 

 

 

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 

 

Hasije ZENELAJ 

 

 


