
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE

SPITALI PSIKIATRIK "SADIK DINÇI" ELBASAN

Nr. ___ Prot. Elbasan me 24.01.2019

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]24.01.2019

Për: [Trimed : Adresa: ;Autostrada Tirane –Durres km 10,Godine 3 kateshe ,Kashar Tirane ]

Procedura e prokurimit:Kerkese me propozim (marreveshje kuader)

Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref 01825-12-26-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje medikamente për spitalin Psikiatrik Elbasan per vitin
2019 ndarë ne 40 lote gjithsej ,perkatesisht:

Principi Aktiv Reference
Loti 19Enalapril 01892-12-26-2018

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 d

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara :

1.TRIMED K51612031J

Principi Aktiv Vlera
Loti 19Enalapril 15700(pembedhjete e

shtateqind)

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-

2.Aldosch Farma Nipt K315030045V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 15900 lek pa tvsh

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:SKA

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2._________________________________ _____________________________



Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [TRIMED shpk Kashar,Tirane .] se
oferta e paraqitur, si më lartë lekë pa tvsh/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta
e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [SpitaliT Psikiatrik Elbasan

Adresa L. Haxhias Elbasan ,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, 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 14.01.2019

Ankesa: ka ose jo.JO

Titullari I Autoritetit Kontraktor

ARBEN RUÇI


