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Nr. _______Prot. Tiranë, më _____/___/
2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për: Rejsi Farma sh.p.k. me NIPT J91419001U, Adresa: Rruga ”Elbasanit”, Pallati
EDIL - AL-IT, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: e hapur mbi kufirin e lartë monetar, me mjete elektronike, mallra,
REF- 11818-03-02-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “B15- Blerje bari antineoplastik dhe immunomodulator” -
Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara -
me afat 1 vjeçar (12 muaj).
Lloji i procedurës: E hapur mbi kufirin e lartë monetar.

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratave në total: 327,051,314.7 (treqind e njëzet e shtatë
milion e pesëdhjetë e një mijë e treqind e katërmbëdhjetë presje shtatë) Lekë pa TVSH.

Data e zhvillimit të tenderit: 18.04.2019

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, ofertaekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, në këtë procedurë ka qenë pjesëmarrës vetëm një ofertues me vlerën e mëposhtme
të ofruar:

Sistemi Principi aktiv Formë/doza Njësia
Çmimi për

njësi
Ofertues

Oferta/lot
njësi

Barna Antineoplastike
dhe

immunomodulatore
Trastuzumab 150 mg Flakon 63505.1096

Rejsi
Farma

48898

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur njoftojmë:

Shoqërinë Rejsi Farma sh.p.k. për ofertën e paraqitur për barin Trastuzumab me
vlerë 48898 lek pa TVSH.

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
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referenca e kontaktit] 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, 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 14.05.2019.

Ankesa: Jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________.

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Gelardina Prodani

Konceptoi: N. Kodra, E.Bezati

Miratoi: D. Seferi

3K/Date: 27.05.2019
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