
 

 

 

 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPERISE 

MINISTRIA E SHENDETESISE 
QENDRA SPITALORE "XH.KONGOLI" ELBASAN 

Adresa: Drejtoria e Spitalit Elbasan.                                             Tel:  00355 54 58645 

Nr______ Prot.                    Elbasan me 16.11.2016 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

REF- Nr.19 date 21.10.2016 

Për: “Florfarma” shpk, Tirane 

* * * 

Procedura e prokurimit:Tender i Hapur,REF- Nr.19 date 21.10.2016,prokurim me 

mjete elektronike. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “BLERJE  MEDIKAMENTE” 

per nevojat e Spitalit Elbasan, me afat levrimi malli nga lidhja e kontrates deri ne 

15.12.2016 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, nr.42 date 25.10.2016. 

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te 

ofruara: 

  Per lotin 1 Amicacine sulphate 

 

1. “Florfarma” shpk, Tirane, me NIPT- K21405001N, me vlere 75.240 (shtatedhjete 

e pesemije e dyqind e dyzet) leke pa tvsh. 

 

2. ”Trimed” shpk Tirane, me NIPT- K51612031J me vlere 78.408 (shtatedhjete e 

tetemije e katerqind e tete) leke (pa tvsh) 

 

 

  Per lotin 17 Manitol 

 

1“Florfarma” shpk, Tirane, me NIPT- K21405001N, me vlere 73.246,5 (shtatedhjete e 

tremije e dyqind e dyzet e gjashte presje pese) leke pa tvsh 

Eshte skualifikuar oferta e operatorit ekonomik”Trimed” shpk Tirane, me NIPT- 

K51612031J me vlere, per paraqitje dokumentacioni te parregullt 

 Per lotin 21 Calcium gluconate 



1“Florfarma” shpk, Tirane, me NIPT- K21405001N, me vlere 42.945 (dyzet e dymije e 

nenteqind e dyzet e pese) leke pa tvsh 

Eshte skualifikuar oferta e operatorit ekonomik”Trimed” shpk Tirane, me NIPT- 

K51612031J me vlere, per paraqitje dokumentacioni te parregullt 

  Per lotin 41 Suxamethonium 

 

1. “Florfarma” shpk, Tirane, me NIPT- K21405001N, me vlere 60.979 

(gjashtedhjetemije e nenteqind e shtatedhjete e nente) leke pa tvsh. 

 

Eshte skualifikuar oferta e operatorit ekonomik”Trimed” shpk Tirane, me NIPT- 

K51612031J me vlere, per paraqitje dokumentacioni te parregullt 

 

 

 

* * * 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Zyres se n/drejtorit ekonomik te Qendres 

Spitalore Xh.Kongoli” Elbasan, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të 

sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) 

ditëve nga data e këtij publikimi. Operatori ekonomik i shpallur fitues është i detyruar t’i 

përgjigjet kërkesës së autoritetit kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga 

data e marrjes së kërkesës. 

 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.11.2016 

 

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka patur 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

* * * 

 

     Drejtuesi i autoritetit kontraktor 

    D R E J T O R E 

Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ 


