
 
 

                                                                                                        
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 
SPITALI RAJONAL SHKODËR 

Lagja   « Skenderbeg »,      Shkoder,        Albania.      Tel /Fax   +355 222 4 72 89.    E-mail        sr_sh@hotmail.com 
 
Nr.__________Prot                                                                             Shkodër, datë _____/____/2017 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  
 
[21.08.2017] 
Për: [Incomed sh.p.k] Tirane 
Procedura e prokurimit: Kerkese  me Propozim 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje medikamente I ndare ne lote gjithsej 9 lote‘’ 
Lot 3. Dypamine Hydrochloride per Spitalin Rajonal Shkoder, afati i zbatimit  nga  
data e lidhjes se kontrates deri me 31.12.2017] 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): 
 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e 
favorshme 
 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedure këta ofertues me vlerat përkatëse të 
ofruara: 
 
1.Operatori “CFO PHARMA” sh.p.k                          K22305002U 
Emri i plotë i shoqërisë          numrii NIPT-it   
Vlera  138 250  (njeqind e tridhjete e tete mije e dyqind e pesedhjete )  leke pa tvsh. 
  (me numra dhe fjalë) 
 2.Operatori “INCOMED” sh.p.k                                 K91530017T 
Emri I plotë i shoqërisë           numrii NIPT-it    
Vlera 136 500 (njeqind e tridhjete e gjashte mije e peseqind ) leke pa tvsh. 

  (me numra dhe fjalë) 
 
 
Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 
1.  Operatori   “CFO PHARMA” sh.p.k                                              .                                     
 
 

mailto:sr_sh@hotmail.com


Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
Mungese  dokumentacioni sipas kritereve te DST. 
 
 
                                                                    * * * 
Duke iu referuar procedures së lartpërmendur, informojmë [“INCOMED”                                           

] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 136 500 (njeqind e tridhjete e 

gjashte mije e peseqind ) leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 
Rrjedhimisht, jeni I lutur të paraqisni pranë [Spitalit Rajonal Shkoder] sigurimin e 
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5  pesë ditëve nga dita e 
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi I kontratës, 
meqënëse nuk ka një ofertues tjeter te kualifikuar ,procedura do te anullohet 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   07/08/2017. 
 
 
 
Ankesa:Jo 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Kryetar i  Autoritetit Kontraktor 
 
                                                                                    Perparim ÇELA 
 


	SPITALI RAJONAL SHKODËR



