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_____/___/ 2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për:

1. Bashkimi i OE “Health & Light” me NIPT L42231011L, Adresa: Tiranë, Rruga
“Themistokli Germenji”, Nd.11, H. 4, Ap. 4, Njësia Administrative Nr. 2, 1010 dhe “SAER
MEDICAL” me NIPT K31610086D, Adresa: Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati në
krahë të RTSH, kati 1, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, mallra, REF-15020-03-25-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtja e përqendruar “full risk” e disa pajisjeve
mjekësore të prodhuesit Philips”, Marrëveshje Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të
gjitha kushtet janë të përcaktuara.

Fondi limit 188,840,000 (njëqind e tetedhjete e tete milion e tetëqind e dyzet mije) Lekë pa
TVSH parashikuar për 24 muaj

Shumatorja e cmimeve për njësi në total: 188,840,000 Lekë pa TVSH.

Data e zhvillimit të tenderit: 18.04.2019
Kohëzgjatja e kontratës: 24 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, ofertad dekonomikisht më e favorshme.

Njoftojme se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë ky ofertues me vlerën përkatëse të ofruar:

- Ofertuesi që ka dorëzuar ofertën e tij dhe konkuron në këtë procedurë prokurimi, është si
mëposhtë:

 Bashkimi i OE “Health & Light” dhe “SAER MEDICAL” me përfaqësues dhe udhëheqës
“Health & Light”, me vlerë oferte 188,840,000 (njëqind e tetëdhjetë e tetë milion e
tetëqind e dyzet mijë) lekë pa TVSH.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:

http://www.shendetesia.gov.al
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Adresa: Rr e Kavajës Nr 1001, Tirana, Albania. Tel: +355 4 2362-937. www.shendetesia.gov.al

Për procedurën “Mirëmbajtja e përqendruar “full risk” e disa pajisjeve mjekësore të
prodhuesit Philips”,

 Bashkimi i OE “Health & Light” me NIPT L42231011L, Adresa: Tiranë, Rruga
“Themistokli Germenji”, Nd.11, H. 4, Ap. 4, Njësia Administrative Nr. 2, 1010 dhe
“SAER MEDICAL” me NIPT K31610086D, Adresa: Rruga “Themistokli Germenji”,
Pallati në krahë të RTSH, kati 1, Tiranë, me përfaqësues dhe udhëheqës “Health &
Light”, me vlerë oferte 188,840,000 (njëqind e tetëdhjetë e tetë milion e tetëqind e
dyzet mijë) lekë pa TVSH,

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) 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 24.04.2019

Ankesa: Jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Gelardina Prodani

Konceptoi:

1. Dritan Lena - Kryetar, Specialist fushe
2. Fatjona Sulaj - Anëtar, Specialist fushe
3. Aris Koroshi - Anëtar

Datë: 02.05.2019

Nr. Kopje: 3

http://www.shendetesia.gov.al

