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Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr._____prot. Tiranë, më ___/___/2018

Për: “BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION” SHPK

Adrese: Rr. Eduart Mano,Pallati Kriger,Tiranë

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim me mjete elektronike – mallra.

Numri i referencës së procedurës : REF-58958-03-27-2018.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materile dhe kite per kerkim dhe diagnostikim per
laboratorin e Virologjise, mikrobiologjise, parazitologjise etj” me fond limit 2 799 808
(dymilion e shtatëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e tetëqind e tetë) lekë pa TVSH.

Afati do të jetë 5 muaj duke filluar nga nënshkrimi i kontratës por jo më vonë se 31.12.2018.

Publikime të mëparshme (Jo ): Buletini i Njoftimeve Publike [26.02.2018] [Nr.8]

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

Njoftojme se, ka qenë pjesëmarrës në këtë procedurë ofertues me vlerë përkatëse të ofruara:

1. BIOMEDICA ALBANIA DISTRIBUTION shpk me NIPT L52020002V, me vlerë të
ofertës ekonomike 2 796 900 (dymilion e shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë e
nëntëqind )lekë pa TVSH.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“BIOMEDICA ALBANIA
DISTRIBUTION”” SHPK, me NIPT L52020002V, Adrese:Rr. Eduart Mano,Pallati
Kriger,Tiranë] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [(2 796 900(dymilion e
shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë e nëntëqind )lekë pa TVSH]është identifikuar si oferta e
suksesshme.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Institutit Shëndetit Publik me adresë Rruga
“Aleksandër Moisiu” Nr.80,Tiranë, Kati I zyra e Protokollit] 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [nuk ka ], 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 20.04.2018

Ankesa: ka ose jo: nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI
I AUTORIZUAR PREJ TIJ

ALBANA FICO
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