
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

QENDRA SPITALORE “XH.KONGOLI” ELBASAN

Nr. ________prot. Elbasan, më
11.07.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “Saer Medical” shpk

Rruga Th.Germenji PII 11,Sh4 Ap 5 Tirane

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75742-06-20-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje materiale mjekimi (i ndare me lote)

PROCEDURA REF – 75742-06-20-2018

Loti 5 Set Skaneri cope REF – 75754-06-20-2018

Duke filluar nga nga lidhja e kontrates me përfundim në 11 /07/2019

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 per

Per Lotin 5. Set Skaneri cope ka qene pjesmarres

. “Saer Medical” shpk K31610086D

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera cmimi per njesi 2500 leke pa tvsh



PROCEDURA REF – 75742-06-20-2018

Loti 5 Set Skaneri cope REF – 75754-06-20-2018

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Ska

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Saer Medical” shpk me adrese:
Rruga Th.Germenji PII 11,Sh4 Ap 5 Tirane

, se ofertat e paraqitura, me një vlerë të përgjithshme per cdo lot eshte sipas tabeles se
mesiperme, pikët totale të marra [_____] jane identifikuar si oferta te suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendres Spitalore "Xh.Kongoli" me adrese
Drejtoria e Spitalit, Elbasan, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 24 orëve 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____________, 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 03.07.2018

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

D R E J T O R E
Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ


