
SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES

Shtojca 14

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 08.02.2019]

Për: “ M E D I C A M E N T A” SH.P.K, me adrese: Tirane Kashar KASHAR Autostrada
Tirane Durres, Km 6, Ndertesa dy kateshe nr. 5, kati i I i nderteses, prane Poseidon

Procedura e prokurimit: “Blerje Barna Mjekësore për vitin 2019”, ndare ne 25 lote

Numri i referencës së procedurës/lotit, fondi limit per njesi dhe vlera totale per cdo lot:

Nr
Loti

Principi aktiv Sistemi Formë/do
za

Njësia

Cmim
i/njesi
Fondi
limit

Sasia e
pritshme
per 12
muaj

Vlera e
pritshme 12
mujore

Nr. I
References
per cdo lot

8

Sodium lactate
+ Sodium
chloride +
Potassium
chloride +
Calcium
chloride
dihydrate

Gjaku dhe
organet
formuese te
gjakut

500 ml
Flakon/
Ampule

81.17 38,000 3,084,460.00

REF-02268-
12-27-2018

25
Ephedrine
hydrochloride

Sistemi
respirator

25mg/ml
Flakon/
Ampule 104.63 3,000 313,890.00

REF-02302-
12-27-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Barna Mjekësore për vitin 2019” ndare ne 25 lote
Marrëveshje Kuadër me disa Operatore Ekonomike ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për
një përiudhë 12 mujore nga nënshkrimi i Marreveshjes Kuader
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 (të ndarë sipas loteve të tabelës së



mësipërme) këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Per lotin Nr. 8 - “Sodium lactate + Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium
chloride dihydrate”

1. “ M E D I C A M E N T A” SH.P.K K41420001V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera per njësi: 81.17 (tetedhjete e nje pike shtatembedhjete) Leke pa Tvsh

Vlera ne total: 3,084,460.00 (Treqind e gjashtedhjete e shtate mije e dyqind) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

2. “ALDOSCH -FARMA ”SHPK K31503045V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera per njwsi: pa oferte

Vlera ne total: pa oferte

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

“ALDOSCH -FARMA ”SHPK

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Skualifikohet per oferte te gabuar

Per lotin Nr. 25 - “Ephedrine hydrochloride”

1. “ M E D I C A M E N T A” SH.P.K K41420001V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera per njësi: 104.50 (Njeqind e kater pike pesedhjete) Leke pa Tvsh

Vlera ne total: 313,500 (Treqind e trembedhjte mije e peseqind) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Asnje

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

nuk ka



* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ M E D I C A M E N T A” SH.P.K,
me adrese: Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane Durres, Km 6, Ndertesa dy kateshe nr.
5, kati i I i nderteses, prane Poseidon, se ofertat e paraqitura, me një vlerë të përgjithshme sipas
loteve ne tabele:

Nr
Loti

Principi aktiv Sistemi Formë/do
za

Njësia
Oferta
e OE

Sasia e
pritshme

per 12 muaj

Vlera e
pritshme 12
mujore

8

Sodium lactate
+ Sodium
chloride +
Potassium
chloride +
Calcium
chloride
dihydrate

Gjaku dhe
organet
formuese te
gjakut

500 ml
Flakon/
Ampule

81.17 38,000 3,084,460.00

25
Ephedrine
hydrochloride

Sistemi
respirator

25mg/ml
Flakon/
Ampule 104.50 3,000 313,500.00

Oferta totale per njesi eshte 185.67 (Njeqind e tetedhjete e pese pike gjashtedhjete e shtate) leke
pa Tvsh dhe Oferta ne total per dy lotet e mesiperme eshte: 3,397,960 (Tre milione e
treqind e nentedhjete e shtate mije e nenteqind e gjashtedhjete) Leke pa Tvsh.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Universitar i Traumës, Adresa Rr. “Lord
Bajron” Laprakë, Tiranë] 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 25.01.2019

Ankesa: ka ose jo: jo_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Arben ZENELAJ
Titullari i autoritetit kontraktor




