
SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS

Shtojca 14
[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data 22.10.2018]

Për: [Dervish Hima-3 Kullat K.3 Ap9/2 Tirane]

Procedura e prokurimit: “Blerje Materiale Respiratori dhe Monitori për Reanimacionin në
SUT”për një periudhë 12 mujore”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-86987-09-24-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Materiale Respiratori dhe Monitori për
Reanimacionin në SUT”për një periudhë 12 mujore”
Marrëveshje Kuadër me nje Operator Ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një
përiudhë 12 mujore nga nënshkrimi i Marreveshjes Kuader
Fondi limit i marrëveshjes kuadër: 117,606.67 (njeqind e shtatembedhjete mije e gjashteqind
e gjashte pike gjashtedhjete e shtate) Leke pa Tvsh, ku fondi limit nënkupton totalin e
çmimeve të përllogaritura për njësi për çdo artikull, 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.

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (në total):
5,155,726.67 (pese milione e peseqind e pesedhjet e pese mije e shtateqind e njezet e gjashte
pike gjashtedhjete e shtate) Leke pa Tvsh Leke pa Tvsh

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:



1. “MONTAL” SH.P.K J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 101300 (Njeqind e nje mije e treqind) leke pa Tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Asnje

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“MONTAL” SH.P.K, Rruga
Dervish Hima-3 Kullat K.3 Ap9/2 Tirane] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme
prej 101300 (Njeqind e nje mije e treqind) leke pa Tvsh, është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Universitar te Traumes, Laprake, Tirane
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda dy 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
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 [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 22.10.2018

Arben ZENELAJ

[Titullari i autoritetit kontraktor]


