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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
MINISTRIA E SHËNDETESISË DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI RAJONAL LEZHË

Nr.____Prot. Date 04.02.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “TRIMED” SHPK

* * *

Procedura e prokurimit: E HAPUR

Numri i referencës së procedurës/lotit 15: REF-99030-12-14-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje medikamente per nevoja spitalore – Cefazoline”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data:24.12.2018]
[Numri; 51 ].

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. Emri i plotë i shoqërisë: “TRIMED” SHPK numri i NIPT-it: K51612031J

Vlera (me numra dhe fjalë): 94,78 (nente dhjete e kater pike 78 ) leke pa TVSH dhe
94,78 (nente dhjete e kater pike 78 ) leke me TVSH.

2. Emri i plotë i shoqërisë: “CFO PHARMA” SHPK numri i NIPT-it: K22305002U

Vlera (me numra dhe fjalë): 67 (gjashtedhjete e shtate ) leke pa TVSH dhe 67
(gjashtedhjete e shtate ) leke me TVSH.

3. Emri i plotë i shoqërisë: “INCOMED” SHPK numri i NIPT-it: K91530017T

Vlera (me numra dhe fjalë): 74 (shtatedhjete e kater ) leke pa TVSH dhe 74
(shtatedhjete e kater ) leke leke me TVSH.

Etj.____________________________



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Emri i plotë i shoqërisë: “CFO PHARMA” SHPK numri i NIPT-it: K22305002U

Vlera (me numra dhe fjalë): 67 (gjashtedhjete e shtate ) leke pa TVSH dhe 67
(gjashtedhjete e shtate ) leke me TVSH.

2. Emri i plotë i shoqërisë: “INCOMED” SHPK numri i NIPT-it: K91530017T

Vlera (me numra dhe fjalë): 74 (shtatedhjete e kater ) leke pa TVSH dhe 74
(shtatedhjete e kater ) leke leke me TVSH.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- CFO PHARMA ka paraqitur terheqje nga tenderi me date 21.01.2019.

- INCOMED ka paraqitur terheqje nga tenderi me date 21.01.2019.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “TRIMED” SHPK , adresa
Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane -Durres, Km 10, Godine 3 Katesh, se oferta
e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 94.78 (nente dhjete e kater pike 78 ) leke pa
TVSH dhe 94,78 (nente dhjete e kater pike 78 ) leke leke me TVSH/pikët totale të marra
[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Lezhe sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda ____________ 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 : 22.01.2019

Ankesa: ka ose jo: JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Leon KAZA


