
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”

Nr. ___ Prot., Tiranë, më 03.04.2019.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Për: Për “Med-Fau” shpk
Adr: Rruga : Mihal Duri, 17/5 TIRANE

* * *
Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-05004-01-24-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Materiale Radiologjie për nevojat spitalore” për vitin 2019 në SU
“Shefqet Ndroqi” Tiranë - Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 12 muaj.

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  

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

1. Shoqëria “ALMedical” shpk Nipt- K21511002I

Vlera:28,995 (njëzet e tetëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

2. Shoqëria “Med-Fau” shpk Nipt- J93610823R

Vlera: 40,500 (dyzetmijë e pesëqind) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. Shoqëria “ALMedical” shpk Nipt- K21511002I

Vlera:28,995 (njëzet e tetëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Në zbatim të VENDIM K.P.P 152/2019

* * *

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

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Med-Fau”shpk



Adr: Rruga : Mihal Duri, 17/5 TIRANE se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
40,500 (dyzetmijë e pesëqind) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”me adrese
Rruga “Shefqet Ndroqi”, Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.03.2019

Ankesa: Nuk ka patur.

NEN/DREJTOR EKONOMIK
SKENDER GJONI


