
Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data.03.08.2018]

Për: [MEDICAMENTA SHPK, me adrese: Autostrada Tirane Durres, Km 6, Ndertesa dy
kateshe nr. 5, kati i I i nderteses, prane Poseidon Tirane. ]

Procedura e prokurimit: Blerje barna Anti-infektive te pergjithshem, Antituberkulare,
Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale, Gjaku dhe organet formuese te gjakut,
Metabolizmi dhe trakti tretes, Organet e shqisave, Sistemi kardiovaskular, Sistemi
nervor”, ndarë në lote gjithsej 30 lote -Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik-
ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ”(një operator të vetëm
ekonomik fitues për sejcilin lot).

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-77876-07-04-2018

Loti 5 REF-77914-07-04-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Fondi limit per lotin 5 eshte 1.714.493,03(njemilion e
shtateqinde e katermbedhjetmije e katerqinde e nentedhjete e tre presje zero tre) leke pa
tvsh.] me burim financimi Buxheti i Shtetit zhvilluar me date 18.07.2018.

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. MEDICAMENTA SHPK K41420001V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.713.000(nje milion e shtateqinde e trembedjete mije) leke pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: S’ka

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [MEDICAMENTA SHPK,me adrese
:Autostrada Tirane Durres, Km 6, Ndertesa dy kateshe nr. 5, kati i I i nderteses, prane Poseidon
Tirane.] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [1.713.000(njemilion e
shtateqinde e trembedhjete mije) leke pa tvsh).] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [pranë Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes, Adresa:



Lagjia nr 7 Qyteti Kukes] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 5 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 26.07.2018

Titullari i autoritetit kontraktor

Dr.Ismet NIKA


