
Adresa :Rruga “Sylejman Vokshi”, Bajram Curri, Shqipëri email: spitalitropoje@shendetesia.gov.al

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TROPOJË

Nr._______prot. B.Curri,

më____.____.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për: 4S sh.p.k me NIPT L64425401K me adrese: Fier Lushnje LUSHNJE Lagjja Xhevdet
Nepravishta, Rruga Çajupi, godine nje kateshe, mbrapa shkolles Liri Kazazi nr.199.

* * *

Procedura e prokurimit: Kerkese propozim kontratat e mallrave (marreveshje kuader), REF-
07641-02-12-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje artikuj ushqimore per spitalin Tropoje -3 lote,
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik per cdo lot , ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 12 muaj.

Fondi limit i marreveshjes kuader per 12 muaj: 1083333 (nje milion e tetedhjete e tre mije e
treqind e tridhjete e tre) lek pa Tvsh.

Ndare ne 3 lote:

Lot 1 - Blerje artikuj Ushqime koloniale , me fond limit 639583 (gjashteqind e tridhjete e nente
mije e peseqind e tetedhjete e tre ) leke pa Tvsh, me REF-07643-02-12-2019.

Lot 2- Blerje mish viçi , me fond limit 218750 ( dyqind e tetembedhjete mije e shtateqind e
pesedhjete ) leke pa Tvsh, me REF-07645-02-12-2019.

Lot 3 - Blerje buke gruri masive , me fond limit 225000 ( dyqind e njezet e pese mije) leke, me
REF-07647-02-12-2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike date 18.02.2019,nr.7

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në Lotin 2 “Blerje mish viçi” , me fond limit 218750 (
dyqind e tetembedhjete mije e shtateqind e pesedhjete ) leke pa Tvsh me REF-07645-02-12-
2019, te kesaj procedure me vlere përkatëse të ofruara:
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1. 4 S L64425401K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 218750 leke pa tvsh

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: nuk ka
* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm: 4S sh.p.k me NIPT L64425401K me adrese: Fier Lushnje LUSHNJE
Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga Çajupi, godine nje kateshe, mbrapa shkolles Liri Kazazi
nr.199. me vlere oferte 218750 (dyqind e tetembedhjete mije e shtateqind e pesedhjete) leke pa
Tvsh.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Drejtoria e Sherbimit Spitalore Tropoje me adrese”
Rruga “Sylejman Vokshi”, Bajram Curri, Tropoje, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.03.2019

Ankesa: Nuk ka pasur.

Titullari i autoritetit kontraktor

Egzon BASHKURTI


