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R E P U B L I K A E S H Q I P E R IS Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER

Nr. _______Prot. Fier, me

____/____/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Fier me 12.02.2019

Për:

1. “Trimed” sh.p.k Tirane, NIPT K51612031J me adrese: Tirane, Kashar Autostrada Tirane -
Durres, Km 10, Godine 3 Kateshe,Tirane

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur – Mallra (Marrëveshje Kuadër me një operator
ekonomikë - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 mujor)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-02429-12-27-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti LOT 26 Diclofenac (75 mg/3ml, Flakon/ Ampule)
(Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomikë - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat
12 mujor) ; Kohëzgjatja e kontratës 12 muaj nga data e lidhjes se kontrates; Sasia 13 515 Flakon/
Ampule; Fond limit per njesi i marreveshjes kuader per LOT 26 Diclofenac (75 mg/3ml, Flakon/
Ampule) : 23.7 (njezete e tre pike shtate) leke pa TVSH dhe vlera e pritshme e kontratave qe mund te
lidhen per LOT 26 Diclofenac (75 mg/3ml, Flakon/ Ampule) : 320 305.5 (treqind e njezete mije e
treqind e pese pike pese) leke pa TVSH

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Data 31.12.2018, Numri 52

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

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

1. “Trimed” sh.p.k Tirane NIPT K51612031J

- Vlera e kontrates per njesi 18.75 (tetembedhjete pike shtatedhjete e pese) leke pa TVSH,

- Vlera e pritshme e kontratateve qe mund te lidhen 253 406.25 (dyqind e pesedhjete e tre mije e
katerqind e gjashte pike njezete e pese) leke pa TVSH

2. “Aldosch - Farma” sh.p.k Tirane NIPT K31503045V

- Vlera e kontrates per njesi 23.926 (njezete e tre pike nenteqind e njezete e gjashte) leke pa TVSH,

- Vlera e pritshme e kontratateve qe mund te lidhen 323 359.89 (treqind e njezete e tre mije e
treqind e pesedhjete e nente pike tetedhjete e nente) leke pa TVSH
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. “Aldosch - Farma” sh.p.k Tirane NIPT K31503045V

- Vlera e kontrates per njesi 23.926 (njezete e tre pike nenteqind e njezete e gjashte) leke pa TVSH,

- Vlera e pritshme e kontratateve qe mund te lidhen 323 359.89 (treqind e njezete e tre mije e
treqind e pesedhjete e nente pike tetedhjete e nente) leke pa TVSH

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Operatori ekonomik “Aldosch - Farma” sh.p.k Tirane ka paraqitur oferte ne cmimin per njesi ne
masen 23.926 (njezete e tre pike nenteqind e njezete e gjashte) leke pa TVSH nderkohe qe fondi limit
per njesi i marreveshjes kuader per LOT 26 Diclofenac (75 mg/3ml, Flakon/ Ampule) eshte 23.7
(njezete e tre pike shtate) leke pa TVSH, pra oferta e dhene eshte mbi fondin limit. Gjithashtu nuk ka
paraqitur kopje të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit (2015, 2016, 2017) të konfirmuara nga organet
tatimore; (kriter ky i vendosur ne shtojcen nr.9 Kriteret e vecanta te Kualifikimit nen titullin 2.2
Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 2.2.2)

 Ne keto kushte operatori ekonomik “Aldosch - Farma” sh.p.k Tirane skualifikohet nga kjo procedure
prokurimi per oferte mbi fondin limit si dhe per mospermbushje te kritereve te vecanta te
kualifikimit.

* * *

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

1. “Trimed” sh.p.k Tirane NIPT K51612031J

- Vlera e kontrates per njesi 18.75 (tetembedhjete pike shtatedhjete e pese) leke pa TVSH,

Vlera e pritshme e kontratateve qe mund te lidhen 253 406.25 (dyqind e pesedhjete e tre mije e
katerqind e gjashte pike njezete e pese) leke pa TVSH

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë autoritetit kontraktor Spitali Rajonal Fier me adrese L. 1
Maji , Rruga “Invalidet e Luftes” nr. tel. & fax. 0035534222761, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.02.2019

Ankesa: Nuk ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

NEVILA SHUKE
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