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SPITALI RAJONALFIER

Nr. _______Prot. Fier,më

____/____/2017

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

08.11.2017

Për: “Megapharm” sh.p.k Tiranë, NIPT J61814028F me adrese: Tiranë, Farkë, MJULL
BATHORE, Rruga e Elbasanit, Mjullë Bathore, Nr.4, përballë TEG, Tiranë

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Medikamente i ndarë në 21 Lote”, LOT 1 “Dalteparine sodium”

5000 UI , me fond limit : 5 322 720 (pesë million e treqind e njëzetë e dy mijë e shtatëqind e njëzetë) lekë

pa TVSH, me burim financimi : Buxheti I Shtetit

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 10.07.2017, nr.27

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se per LOT 1 “Dalteparine sodium” 5000 UI, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta
ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “Megapharm” sh.p.k Tiranë numri i NIPT-it J61814028F

Vlera : 5 320 000 ((pesë million e treqind e njëzetë mijë) lekë pa T.V.SH dhe 5 320 000 ((pesë million

e treqind e njëzetë mijë) lekë me TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

S’KA

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Megapharm” sh.p.k Tiranë, NIPT
J61814028F me adrese: Tiranë, Farkë, MJULL BATHORE, Rruga e Elbasanit, Mjullë Bathore, Nr.4,
përballë TEG, Tiranë se oferta e paraqitur, per LOT 1 “Dalteparine sodium” 5000 UI me një vlerë të
përgjithshme prej 5 320 000 ((pesë million e treqind e njëzetë mijë) lekë pa T.V.SH dhe 5 320 000
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((pesë million e treqind e njëzetë mijë) lekë me TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Spitalit Rajonal Fier me adresë . Lagja 1 Maji ,
Rruga “Invalidët e Luftes” 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, kjo procedurë
prokurimi do të anullohet , siç parashikohet në nenin 24 dhe 58 të ligjit nr.9643 date 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” i ndryshuar, dhe autoriteti kontraktor do te bejë reklamim ne APP .

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.10.2017

Ankesa: NUK KA

DREJTUESI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ANDREA DOLLAKAJ
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