
  

                                                                      
                                              REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                                              MINISTRIA E SHËNDETËSISË 

                                            Drejtoria e Sherbimit  Spitalor  Kukes 
 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

          [Data 26.09.2017] 

Për: [Emri “Florfarma”shpk me Nipt  K21405001N dhe adresa : Tirane Tirane TIRANE 

Rruga Qazim Vathi, Nr.72.] 

 

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Blerje medikamente për Spitalin Kukës për vitin 

2017”ndarë në lote  ,  gjithsej 47 lote] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: per loti 21. Sodium chloride 0.9% - 500 ml 

1. “Florfarma”shpk                                                       Nipt K21405001N 

_________________________________          _____________________________ 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  748.000 (shtateqindedyzetetetemije)-leke pa tvsh  

          (me numra dhe fjalë) 

 

2. “Edna-Farma” shpk                                        Nipt K01515004T 

_________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 979.000 (nenteqindeshtatedhjeteenentemije)  leke pa tvsh  

(me numra dhe fjalë) 

3. “Trimed” shpk                                        Nipt K51612031J 

_________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 990.000 (nenteqindenentedhjetemije)  leke pa tvsh  

(me numra dhe fjalë) 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: S’ka 

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Florfarma”shpk me Nipt  

K21405001N dhe adresa : Tirane Tirane TIRANE Rruga Qazim Vathi, Nr.72.] se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [748.000 (shtateqindedyzetetetemije)-leke pa tvsh , është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 



 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise Sherbimit Spitalor Kukes adresa Lagjja 7,  

qyteti  Kukës dhe referenca e kontaktit +355 24222 2573 ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 30 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 , 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 18.09.2017 

 

Ankesa: Nuk ka  

 

 

 

 

 

Drejtuesi i autoritetit kontraktor 

 

Hasije ZENELAJ 


