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MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”

Nr. ___ Prot., Tiranë, më 26.09.2018.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për: “Trimed” shpk
Adresa: Autostr. Tiranë-Durrës, Km Nr. 10, Godinë 3-katëshe, Kashar, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim” ”Blerje medikamente për nevojat spitalore në
S. U. ”Shefqet Ndroqi”, ndarë në lote gjithsej 7 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-84157-08-29-2018; Loti 2: REF-84161-08-29-2018.

Përshkrim i shkurtër i kontratës”Blerje medikamente për nevojat spitalore në S. U. ”Shefqet
Ndroqi”, ndarë në lote gjithsej 7 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), të fondi limit*i marrëveshjes kuadër (në total për të gjitha lotet):
4,107.53 (kater mije e njeqind e shtate pike pesedhjete e tre) Lekë pa TVSH ku fondi limit
nënkupton totalin e çmimeve të përllogaritura për njësi për çdo artikull (lot), referuar pikës 7.3 të
Udhëzimit Nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete
elektronike” të Agjencisë së Prokurimit Publik.

NR PRINCIPI AKTIV FORMEDOZA NJESIA Fond Limit per Njesi/lot

1 Acenoccoumarol 4mg Tab 5.32

2 Losartan 100mg Tab 12.54

3 Nitroglicerine 0.3mg Tab 5.77

4 Verapamil 5mg/2ml Amp 44.57

5 Oseltamivir 75 mg tablete 519.00

6 Remifentanyl 5 mg flakon 3,516.60
7 Acetyl salicilic acid 100 mg Tab 3.72

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (në total për të gjitha

lotet 732,236.40 lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit.

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme d

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
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të ofruara:

L. Nr Emërtimi i Përgjithshem FORME-DOZA NJESIA

Ofertues Oferta ekonomike,
Lekë pa TVSH/
Njësi.

2 2 Losartan 100 mg Tab.
Trimed 12.54

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

1. “Trimed” shpk Nipt.: K 51612031 J

L. Nr Emërtimi i Përgjithshem FORME-DOZA NJESIA

Ofertues Oferta ekonomike,
Lekë pa TVSH/
Njësi.

2 2 Losartan 100 mg Tab.
Trimed 12.54

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”me adrese Rruga
“Shefqet Ndroqi”, Tiranë, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi të
këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.09.2018.

Ankesa: Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: ___________________________

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Prof. Dr. Perlat KAPISYZI FCCP
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