
Shtojca 16

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

17.02.2019

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1.LEKLI SHPK TIRANE; Njesia Administrative nr. 9, Rruga "Reshit Petrela", Nd. 14, H. 21,
Nr. P. 7/143 + 3- N.10, Tirane;

2. M E D I C A M E N T A kashar Autostrada Tirane Durres,Km6,Rruga dytesore,ndertesa 2
kateshe nr.5,prane Poseidon

* * *

Procedura e prokurimit: E hapur

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Blerje medikamentesh” , ndarë në lote, gjithsej 147 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 secilin lot)

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme Xçmimi më i ulët

OE “lekli shpk” + “Medicamenta” jane shpallur fitues:

- Loti 143 (Human Albumin Serum) REF-00927-12-20-2018

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës bashkimi i OE te mesiperm në procedurën loti 143 këta

operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të

ofruara:

1. “LEKLI SHPK “ + “Medicamenta” J81624501L + K41420001V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera nga bashkimi i oe te mesiperm eshte

3479,83/tremije e katerqind e shtatedhjete e nente pike tetedhjete e tre lekë pa tvsh

(me numra dhe fjalë)



Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë

ekonomikë të suksesshëm:

1. “Lekli shpk “ + “Medicamenta” J81624501L + K41420001V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera nga bashkimi i oe te mesiperm eshte

3479,83/tremije e katerqind e shtatedhjete e nente pike tetedhjete e tre pa tvsh /Pikët totale të

marra ____

(me numra dhe fjalë)

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera nga bashkimi i OE “ Lekli shpk” +

“Medicamenta) eshte 3479,83/tremije e katerqind e shtatedhjete e nente pike tetedhjete e tre pa

tvsh

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të
lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :06.02.2019

Ankesa: ka ose jo Nuk ka ankesa
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

BRUNILDA MERSINI




