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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr. 912/ Prot. Tiranë, më _____/___/ 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR (B10-lot 33)

Për: Megapharm Shpk me NIPT J61814028F Adresa: Tiranë, Rruga e Elbasanit, Mjullë
Bathore Nr.4, përballë TEG,

Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, mallra,
Nr. i referencës së procedurës/lotit:

PROCEDURA B10 REF-45639-02-08-2018

Loti33 REF-45715-02-08-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “B10 - Blerje barna Gjaku dhe organet formuese te
gjakut, Lende kontrasti per CT, Lende kontrasti per MRI, Organet e shqisave, Psikiatria,
Sistemi kardiovaskular dhe Sistemi Respirator”, ndarë në lote gjithsej 45 lote -
Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ”. (1 operator të vetëm ekonomik për secilin lot).
Fondi limit*i marrëveshjes kuadër (në total për të gjitha lotet): 116,745 (njëqind e
gjashtëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzet e pesë) Lekë pa TVSH ku fondi limit
nënkupton totalin e çmimeve të përllogaritura për njësi për çdo artikull (lot), referuar pikës 7.3
të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj
me mjete elektronike”të Agjencisë së Prokurimit Publik. Vlera e pritshme e kontratave që
mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (në total për të gjitha lotet): 199,293,982 lekë
pa TVSH.

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, (për lot) ofertaekonomikisht më e
favorshme

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

Për lotin 33:

LOT/Princip Aktiv Forme/Doza Njesia
Fondi Limit per
njesi (lot) ne leke
pa TVSH

Oferta per njesi
(lot) në leke pa

TVSH
Ofertues

Lot33 Aminophylline 100
mg 100 mg Tablete/ Kapsule 11.88 11.5

Megapharma
Shpk
NIPT

J61814028F
Adresa: Tiranë,

Rruga e
Elbasanit,

Mjullë Bathore
Nr.4, përballë

TEG
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: -

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: -

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

1. Shoqeria Megapharm Shpk me NIPT J61814028F Adresa: Tiranë, Rruga e
Elbasanit, Mjullë Bathore Nr.4, përballë TEG, për ofertën e paraqitur për Lot33
Aminophylline 100 mg, me cmim për njësi sipas tabelës së mëposhtme:

LOT/Princip Aktiv Forme/Doza Njesia
Fondi Limit per
njesi(lot) ne leke pa
TVSH

Oferta per njesi
(lot) ne leke pa

TVSH

Lot33 Aminophylline 100 mg
100 mg Tablete/ Kapsule 11.88 11.5

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda _______5_____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.03.2018

Ankesa: PO (lot 33)

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 12.04.2018

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

MERITA XHAFAJ
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