
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[30/07/2018]

Për: BO“Euromed shpk & Gen-albfarma shpk “,Adressa “Bulevardi Bajram Curri”,prane
Maternitetit te ri,Tirane

Procedura e prokurimit:E HAPUR

Numri i referencës së procedurës/lotit:- REF-74518-06-12-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës:( :” F.V pajisje per sallat e operacionit te Spitalit Rajonal Vlore“ me
fond limit 16 666 666,70 leke(gjashtembedhjete milion e gjashteqind e gjashte mije e gjashteqind e
gjashtedhjete e gjashte pike shtatedhjete)leke pa tvsh.

Publikime të mëparshme .Buletini i Njoftimeve Publike

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.BO “ Euromed shpk & Gen-albfarma shpk “ Euromed-K71718012P

Gen-albfarma-K62220004U

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 16 316 200 leke pa tvsh.

2. “ Medfau ” shpk J93610823R

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 16 614 000 leke pa tvsh.

3. “ Royal Berat ”shpk K02701025C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 20 000 leke pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “ Medfau ” shpk J93610823R

2. “ Royal Berat ”shpk K02701025C

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatoret ekonomik pjesemarres ne prokurimin elektronik ne SPE nuk kualifikohen pasi nuk
permbushin kriteret e kerkuara ne DST. Operatoret ekonomik te skualifikuar kane mungesa ne
dokumentacion.



Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojme bashkimin e operatoreve “ Euromed
shpk & Gen-albfarma shpk “ se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 16 316 200
leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Vlore,Lagjia Partizani Vlore
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 3 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 20-07-2018

Ankesa: ka ose jo_____ NUK KA ANKESA

BRUNILDA MERSINI
D R E J T O R E

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR


