
 

 

 
REPUBLIKA  E  SHQIPERISE 

MINISTRIA  E SHENDETSISE 

Spitali Universitar Obstetrik – Gjinekologjik ”Koço Gliozheni” 

T I R A N E 

Adresa:   Bulevardi “Bajram CURRI”,  Tirane, Shqiperi,  Tel +. 

 

Nr.______Prot.                                                                Tirane, me ___________ 2017 

 

  

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

10.05.2017 

 

Për:   “EUROMED ” shpk, Tirane        NIPT K71718012P 

Procedura e prokurimit: “ Kerkese per propozim” 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Kite LOTI 2.  

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 qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 

      1.“ EUROMED” shpk,                  NIPT K71718012P 

     Vlera: 2.700.000 (Dy milion e shtateqind) leke 

      2.  “ATOMMED.AL” shpk,     Tirane NIPT  

Vlera: 3.176.140  Tre milion e njeqind e shtatedhjete e gjashte mije e njeqind e dyzetleke  

      3. “GENIUS”  shpk    NIPT  K63121801C 

Vlera  3.303.370 ( Tre milion e treqind e tre mije e treqind e shtatedhjete) 

4.”KRIJON”  shpk        NIPT K12023001A 

Vlera 3.612.290 ( Tre milion e gjashteqind e dymbedhjete mije e dyqind e nentedhjete) 

      5.”BYLIS PHARMA”  shpk   

Vlera : 0 

 

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:  

   1.”BYLIS PHARMA”  shpk   

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.Nuk ka paraqitur asnje dokument. 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “EUROMED ” shpk, Tirane        

NIPT K71718012Poferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej. 2.700.000 (Dy milion e 

shtateqind) leke  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitali Universitar Obstetrik – Gjinekologjik 

”Koço Gliozheni” Tirane kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes së 

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: 21.04.2017 

Ankesa: ka ose jo: “JO” 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Dr.  Arben RRUGIA 


