
Adresa: Rruga “Lord Bajron“ Laprakë, Tirana, Albania.  Tel: +355 4 2357 - 356  spitalitraumes@shendetesia.gov.al 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 Data 30.11.2016 
 

Për:  “ALBANIA NEW FARM”SH.P.K, me adrese: Rr. Dhimertika,Lagja , Banesa 7 Sarande. 
 

 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Medikamente Mjeksore per plotesimin e nevojave te SUT deri ne 

fund te vitit 2016 ”ndarë në lote, një bar/një lot  

 

Per Lotet: :  71, 

 

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 (lotet e siperpermendura) këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

 

1- “ALBANIA NEW FARM”SH.P.K -Nr. Nipti : K53717806Q – Per Lotin: 71, 

me vlere totale te ofertes – 474 600 Leke 

 

2- TRIMED Shpk - Nr. Nipti : K51612031J –  Per Lotet: 71 

                                                                                             Nuk ka paraqitur formular oferte  

 

* * * 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

1. TRIMED me Nr. Nipti : K51612031J 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

1.Ka paraqitur ne sistem vetem QKR historik/Ekstrakt 
 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,informojmë “ALBANIA NEW FARM”SH.P.K, -me Nr. Nipti: 

K53717806Q me Vlere te Ofertes  474 600 (katerqind e shtatedhjete e kater mije e gjashteqind) leke pa TVSH, 

është identifikuar si oferta e suksesshme, per Lotin: 71, si me poshte: 

 

NR. 
Loti  

Emertimi        Forme doza Njesi SASIA  Vlera  Vlera e fituar 

71 Vancomycine       1 gr  flakon 700 475,300 474,600 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [SPITALIT UNIVERSITAR TE TRAUMES , Rr. ”Lord Bajron” , 

Laprake TIRANE ] , sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 1- dite nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.11.2016 

Ankesa: ka ose jo JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

Gjovalin BUSHI 

DREJTOR 

 

 

 

 

mailto:spitalitraumes@shendetesia.gov.al

