
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

DHE MBROJTJES SOCIALE
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data 22.06.2018]

Për: [Emri “BNT elektronics“ shpk me Nipt J61817047D dhe adresa :Tirane Tirane
TIRANE Bulevardi Zhan D'ark, Nd.32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, Tiranë]

Procedura e prokurimit: “Mirmbajtje Full Risk te pajisjes Mjeksore - Scanner Toshiba /
TSX-021B/4 , per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Kukes ”

Numri i referencës së procedurës: REF-69106-05-15-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [:“Mirmbajtje Full Risk te pajisjes Mjeksore - Scanner
Toshiba / TSX-021B/4 , per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Kukes ” – Marreveshje Kuader -
me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 10 muaj nga
nenshkrimi i kontrates]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 21.05.2018]
[Numri 20]

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:

1. “BNT elektronics“ shpk Nipt J61817047D

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2.666.000 (dy milione e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte mije) - leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

NUK KA

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“BNT elektronics“ shpk me Nipt
J61817047D dhe adresa :Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Zhan D'ark, Nd.32, Hyrja 16, Kati
2, Ap.1, Tiranë] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [2.666.000 (dy milione e

gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte mije) - leke pa tvsh]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukës adresa :
Lagjia 7, qyteti Kukës] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda



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
veprohet 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 14.06.2018

Ankesa: Nuk ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Dr.Ismet Nika


