
 
 

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE  

SPITALI RAJONAL VLORE  

Lagjia “ Partizani ”, Spitali Rajonal Vlorë. Tel: +355 33 222657                                                                                  

E-mail: spitalivlore@shëndetësia.gov.al 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

                                               Data 20/06/2017 

                                                                              
 

Nga : Spitali Rajonal Vlorë adresa: Lagjia “ Partizani” , Vlorë. Tel: +355 33 222 657 

 

 Për:  Shoqerine, “Albania New Farm” me   NIPT – K53717806Q, me adrese Rruga 

“Dhimertika” Lagjia Nr.1 Banesa Nr.7, Sarande. 

 

Proçedura e Prokurimit:”Kërkesë për propozim” 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: :”Blerje barna per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore, ndare 

ne lote ,gjithsej 3“ (loti 2 Bemiparine sodium) 
Fondi Limit Total është 2 864 450.34(dy milion e teteqind e gjashtedhjete e kater mije e 

katerqind e pesedhjete pike tridhjete e kater) leke pa TVSH 

Fondi limit i lotit 2 eshte 855 690 leke (teteqind e pesedhjete e pese mije e gjashteqind e 

nentedhjete) pa tvsh 

 

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Te ardhura □ Grante, donacione etj □  

Investim □ Shpenzim operativ  □ 

 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit : 12.06.2017 

 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike me Nr.22 date 05.06.2017 

 

  Njoftojmë se, kanë qenë pjesmarrës në proçedurë një ofertues me vlere: 

 

“Albania New Farm” me   NIPT – K53717806Q 

  Vlera  pa T.V.SH është: 855 600 leke (teteqind e pesedhjete e pese mije e gjashteqind) pa 

tvsh. 

. 

 



 

Duke ju referuar proçedurës së lartpërmendur, informojme shoqerine se Albania New Farm” 

me   NIPT – K53717806Q  qe më poshtë do të emërtohet  Kontraktuesi, se oferta e paraqitur 

me një vlerë të përgjithshme prej 855 600 leke (teteqind e pesedhjete e pese mije e 

gjashteqind) pa tvsh  është identifikuar si oferta e sukseshme. 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Spitalit Rajonal Vlorë adresa: Lagjia 

“ Partizani”, Vlorë. Tel: +355 33 222  657  kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe 

të sigurimit të kontratës menjëherë pas 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, siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet 

publike nr.9643 datë 20.11.2006. 

 

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë  12.06.2017 

 

Ankesa – nuk ka. 

 

 

 

 BRUNILDA MERSINI 

DREJTORE 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                          

 

 


