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Nr.____prot.                                                                                      Date me     /      / 2017                                               

 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

           

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] 

[ALDOSCH – FARMA dhe Tirane Tirane  TIRANE Rruga Myslym Keta, Ish -Antibiotiku] 

[FUFARMA dhe Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Nikolla Zoraqi",Ndërtesa 19,Hyrja 1,Njesia 

Bashkiake Nr.3] 

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës] 

”Blerje  Medikamente ndare ne 57 lote deleguar nga MSH” 

LOT 1 Anti-infektive të përgjithshëm - Erythromycin 

LOT 2 Anti-infektive të përgjithshëm -Nalidixic Acid 

LOT 3 Anti-infektive të përgjithshëm -Nystatin   

LOT 4 Anti-infektive të përgjithshëm - Nitrofurantoin 

LOT 5 Anti-infektive të përgjithshëm -Nystatin 

LOT 11 Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale -Progesterone 

LOT 12 Gjaku dhe organet formuese te gjakut -Folic acid 

LOT 15 Gjaku dhe organet formuese te gjakut  -Cyanocobalamin (Vitamin B12) 

LOT 18 Metabolizmi dhe trakti tretes -Atorvastatine 

LOT 19 Metabolizmi dhe trakti tretes - Drotaverine hydrochloride 

LOT 22 Metabolizmi dhe trakti tretes- Insulin Glulisine 

LOT 23 Metabolizmi dhe trakti tretes- Insulin isophane 

LOT 24 Metabolizmi dhe trakti tretes- Insulin Human (25/75) 

LOT 25 Metabolizmi dhe trakti tretes - Metformine 

LOT 26 Metabolizmi dhe trakti tretes- Ranitidine 

LOT 29 Sistemi kardiovaskular - Amlodipine 

LOT 30 Sistemi kardiovaskular- Atenolol 

LOT 31 Sistemi kardiovaskular- Bisoprolol   

LOT 32 Sistemi kardiovaskular- Digoxin 

LOT 34 Sistemi kardiovaskular- Enalapril 

LOT 35 Sistemi kardiovaskular- Furosemide 

LOT 36 Sistemi kardiovaskular- Hydrochlorothiazide 

LOT 38 Sistemi kardiovaskular- Isosorbide dinitrate 

LOT 40 Sistemi kardiovaskular- Methyldopa 

LOT 41 Sistemi kardiovaskular- Metoprolol   
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LOT 42 Sistemi kardiovaskular- Nifedipine 

LOT 44 Sistemi kardiovaskular- Spironolactone 

LOT 45 Sistemi kardiovaskular- Valsartan 

LOT 46 Sistemi kardiovaskular- Valsartan 

LOT 48 Sistemi kardiovaskular- Verapamil 

LOT 50 Sistemi nervor- Caffeine + sodium benzoate 

LOT 51 Sistemi nervor- Chlorpromazine 

LOT 52 Sistemi nervor- Paracetamol 

LOT 53 Sistemi nervor- Paracetamol 

LOT 54 Sistemi nervor- Paracetamol 

LOT 55 Sistemi nervor- Phenobarbital 

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 këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

LOT 1 Anti-infektive të përgjithshëm - Erythromycin 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  9’310 ( nente mije treqind e dhjete leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 2 Anti-infektive të përgjithshëm -Nalidixic Acid 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  22’000 ( njezet e dy mije leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 3 Anti-infektive të përgjithshëm -Nystatin   

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  4’770 ( katermije e shtateqind e shtatedhjete leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 4 Anti-infektive të përgjithshëm - Nitrofurantoin 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  21’000 ( njezet e nje mije leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 
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LOT 5 Anti-infektive të përgjithshëm -Nystatin 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  6’300 ( gjashte mije e treqind leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 11 Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale -Progesterone 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  108’000 ( njeqind e tete mije leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 12 Gjaku dhe organet formuese te gjakut -Folic acid 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  3’750 ( tre mije e shtateqind e pesedhjete leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 15 Gjaku dhe organet formuese te gjakut  -Cyanocobalamin (Vitamin B12) 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  53’000 ( pesedhjet e tre mije leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 18 Metabolizmi dhe trakti tretes -Atorvastatine 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  3’500 ( tre mije e peseqind leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

2. PEGASUS   SHPK                                                   J62903750A 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  30’590  ( tridhjet mije e peseqind e nentedhjete leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 19 Metabolizmi dhe trakti tretes - Drotaverine hydrochloride 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  126’000 ( njeqind e njezet e gjashte mije leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 
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LOT 22 Metabolizmi dhe trakti tretes- Insulin Glulisine 

1. FUFARMA                                                              J61825037N 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  13’770 ( trembedhjete mije e shtateqind e shtatedhjete leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 23 Metabolizmi dhe trakti tretes- Insulin isophane 

1. FUFARMA                                                              J61825037N 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  71’682 ( shtatedhjet e nje mije e gjashteqind e tetedhjet e dy leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 24 Metabolizmi dhe trakti tretes- Insulin Human (25/75) 

1. FUFARMA                                                              J61825037N 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  38’598 ( tridhjet e tete mije e peseqind e nentedhjet e tete leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 25 Metabolizmi dhe trakti tretes - Metformine 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  1’120 ( nje mije e njeqind e njezet leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 26 Metabolizmi dhe trakti tretes- Ranitidine 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  3’900 ( tre mije e nenteqind  leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 29 Sistemi kardiovaskular - Amlodipine 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  6’000 ( gjashte mije leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

2. PEGASUS   SHPK                                                   J62903750A 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  50’700  ( pesedhjete mije e shtateqind leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 30 Sistemi kardiovaskular- Atenolol 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 
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     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  8’000 ( tete mije leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 31 Sistemi kardiovaskular- Bisoprolol   

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  2’800 ( dy mije e teteqind leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 32 Sistemi kardiovaskular- Digoxin 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  4’960 ( kater mije e nenteqind e gjashtedhjete leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 34 Sistemi kardiovaskular- Enalapril 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  10’000 ( dhjete mije leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 35 Sistemi kardiovaskular- Furosemide 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  5’850 ( pese mije e teteqind e pesedhjete leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 36 Sistemi kardiovaskular- Hydrochlorothiazide 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  3’900 ( tre mije e nenteqind leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 38 Sistemi kardiovaskular- Isosorbide dinitrate 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  11’500 ( nje mbedhjete mije e peseqind leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 40 Sistemi kardiovaskular- Methyldopa 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
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Vlera  22’800 ( njezet e dy mije e teteqind leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 41 Sistemi kardiovaskular- Metoprolol   

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  400( kater qind leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 42 Sistemi kardiovaskular- Nifedipine 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  44’100 ( dyzet e kater mije e nje qind leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 44 Sistemi kardiovaskular- Spironolactone 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  8’400 ( tete mije  e katerqind  leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 45 Sistemi kardiovaskular- Valsartan 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  2’000 ( dy mije leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 46 Sistemi kardiovaskular- Valsartan 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  8’000 ( tete mije leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 48 Sistemi kardiovaskular- Verapamil 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  2’760 ( dy mije e shtateqind e gjashtedhjet leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 50 Sistemi nervor- Caffeine + sodium benzoate 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  2’430 ( dy mije e katerqind e tridhjete leke pa tvsh) 

http://www.sdr.gov.al/


REPUBLIKA  E  SHQIPERISE 

MINISTRIA E SHENDETESISE 

SPITALI RAJONAL I DURRESIT 
Rr.”A.Goga”,L.Nr.8 Durres Albania   +355 52-23358  www.srd.gov.al 

 

7 

 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 51 Sistemi nervor- Chlorpromazine 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  2’700 ( dy mije e shtateqind leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 52 Sistemi nervor- Paracetamol 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  5’460 ( pese mije e katerqind e gjashtedhjete leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 53 Sistemi nervor- Paracetamol 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  3’710 ( tre mije e shatteqind e dhjete leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 54 Sistemi nervor- Paracetamol 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  5’530 ( pese mije e peseqind e tridhjete leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

LOT 55 Sistemi nervor- Phenobarbital 

1. ALDOSCH – FARMA SHPK                                 K31503045V 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  37’030 ( tridhjete e shtate mije e tridhjete leke pa tvsh) 

          (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

LOT 18 Metabolizmi dhe trakti tretes -Atorvastatine 

1. PEGASUS   SHPK                                                   J62903750A 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

LOT 29 Sistemi kardiovaskular - Amlodipine 

1. PEGASUS   SHPK                                                   J62903750A 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

LOT 18 Metabolizmi dhe trakti tretes -Atorvastatine 

Operatori ekonomik PEGASUS SHPK  me numri i NIPT-it   J62903750A  ka ofertuar me vlere 

ekonomike mbi fondin limit dhe nuk ka paraqitur dokumentacion te rregullt sipas DST. 

LOT 29 Metabolizmi dhe trakti tretes -Atorvastatine 

Operatori ekonomik PEGASUS SHPK  me numri i NIPT-it   J62903750A  ka ofertuar me vlere 

ekonomike mbi fondin limit dhe nuk ka paraqitur dokumentacion te rregullt sipas DST. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se  

[ALDOSCH–FARMA dhe adrese Tirane Tirane  TIRANE Rruga Myslym Keta, Ish -

Antibiotiku] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej:  

LOT 1 Anti-infektive të përgjithshëm - Erythromycin [9’310 ( nente mije treqind e dhjete leke pa 

tvsh)]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 2 Anti-infektive të përgjithshëm -Nalidixic Acid [22’000 ( njezet e dy mije leke pa tvsh)]/pikët 

totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 3 Anti-infektive të përgjithshëm -Nystatin [4’770 ( katermije e shtateqind e shtatedhjete leke 

pa tvsh)]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 4 Anti-infektive të përgjithshëm – Nitrofurantoin  [21’000 ( njezet e nje mije leke pa tvsh] 

/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 5 Anti-infektive të përgjithshëm -Nystatin  6’300 ( gjashte mije e treqind leke pa tvsh) 

LOT 11 Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale -Progesterone  108’000 ( njeqind e tete 

mije leke pa tvsh) /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 12 Gjaku dhe organet formuese te gjakut -Folic acid  3’750 ( tre mije e shtateqind e 

pesedhjete leke pa tvsh) /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 15 Gjaku dhe organet formuese te gjakut  - Cyanocobalamin (Vitamin B12) 53’000 ( 

pesedhjet e tre mije leke pa tvsh) /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

LOT 18 Metabolizmi dhe trakti tretes –Atorvastatine 3’500 ( tre mije e peseqind leke pa tvsh) 

/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 19 Metabolizmi dhe trakti tretes - Drotaverine hydrochloride 126’000 ( njeqind e njezet e 

gjashte mije leke pa tvsh) /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 25 Metabolizmi dhe trakti tretes – Metformine 1’120 ( nje mije e njeqind e njezet leke pa 

tvsh) /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 26 Metabolizmi dhe trakti tretes- Ranitidine 3’900 ( tre mije e nenteqind  leke pa tvsh) /pikët 

totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 
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LOT 29 Sistemi kardiovaskular – Amlodipine  6’000 ( gjashte mije leke pa tvsh) /pikët totale të 

marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 30 Sistemi kardiovaskular- Atenolol 8’000 ( tete mije leke pa tvsh) /pikët totale të marra  

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 31 Sistemi kardiovaskular- Bisoprolol  2’800 ( dy mije e teteqind leke pa tvsh) /pikët totale 

të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 32 Sistemi kardiovaskular- Digoxin 4’960 ( kater mije e nenteqind e gjashtedhjete leke pa 

tvsh) /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 34 Sistemi kardiovaskular- Enalapril 10’000 ( dhjete mije leke pa tvsh) /pikët totale të marra  

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 35 Sistemi kardiovaskular- Furosemide 5’850 ( pese mije e teteqind e pesedhjete leke pa 

tvsh) /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 36 Sistemi kardiovaskular- Hydrochlorothiazide 3’900 ( tre mije e nenteqind leke pa tvsh) 

/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 38 Sistemi kardiovaskular- Isosorbide dinitrate 11’500 ( nje mbedhjete mije e peseqind leke 

pa tvsh) /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 40 Sistemi kardiovaskular- Methyldopa 22’800 ( njezet e dy mije e teteqind leke pa tvsh) 

/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 41 Sistemi kardiovaskular- Metoprolol  400( kater qind leke pa tvsh) /pikët totale të marra  

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 42 Sistemi kardiovaskular- Nifedipine 44’100 ( dyzet e kater mije e nje qind leke pa tvsh) 

/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 44 Sistemi kardiovaskular- Spironolactone 8’400 ( tete mije  e katerqind  leke pa tvsh) /pikët 

totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 45 Sistemi kardiovaskular- Valsartan 2’000 ( dy mije leke pa tvsh) /pikët totale të marra  

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 46 Sistemi kardiovaskular- Valsartan 8’000 ( tete mije leke pa tvsh) /pikët totale të marra  

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 48 Sistemi kardiovaskular- Verapamil 2’760 ( dy mije e shtateqind e gjashtedhjet leke pa 

tvsh) /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 50 Sistemi nervor- Caffeine + sodium benzoate 2’430 ( dy mije e katerqind e tridhjete leke 

pa tvsh) /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 51 Sistemi nervor- Chlorpromazine 2’700 ( dy mije e shtateqind leke pa tvsh) /pikët totale të 

marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 52 Sistemi nervor- Paracetamol  5’460 ( pese mije e katerqind e gjashtedhjete leke pa tvsh) 

/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 53 Sistemi nervor- Paracetamol 3’710 ( tre mije e shatteqind e dhjete leke pa tvsh) /pikët 

totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

http://www.sdr.gov.al/
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LOT 54 Sistemi nervor- Paracetamol 5’530 ( pese mije e peseqind e tridhjete leke pa tvsh) /pikët 

totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

LOT 55 Sistemi nervor- Phenobarbital 37’030 ( tridhjete e shtate mije e tridhjete leke pa tvsh) 

/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 [FUFARMA dhe adrese Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Nikolla Zoraqi",Ndërtesa 19,Hyrja 

1,Njesia Bashkiake Nr.3] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  

LOT 22 Metabolizmi dhe trakti tretes- Insulin Glulisine [13’770 ( trembedhjete mije e shtateqind 

e shtatedhjete leke pa tvsh]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

LOT 23 Metabolizmi dhe trakti tretes- Insulin isophane 71’682 ( shtatedhjet e nje mije e 

gjashteqind e tetedhjet e dy leke pa tvsh) /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

LOT 24 Metabolizmi dhe trakti tretes- Insulin Human (25/75) 38’598 ( tridhjet e tete mije e 

peseqind e nentedhjet e tete leke pa tvsh) /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitalit Rajonal Durres dhe adresa 

Rr.”A.Goga”,L.Nr.8 Durres Albania   dhe referenca e kontaktit+355 52-23358  www.srd.gov.al] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 15 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 date : 26.05.2017 

 

Ankesa: nuk ka ankesa 

 

                                                                                

 Titullare e Autoritetit Kontraktor  

                                                      

Znj.Viola CIKALLESHI 

                                                                                  _________________________                                                                                                                                                     
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