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MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”

Nr. ___ Prot., Tiranë, më 04.02.2019.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Për “Aldosch – Farma ” shpk.,

Adresa: Rr. “ Myslym Keta ”, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur –Marreveshje kuader

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF- REF-01014-12-21-2018
Loti 1: REF-01049-12-21-2018 loti 1 - Acetylsalicylic acid 100 mg pos

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje medikamente për nevojat spitalore“

në S. U. “Shefqet Ndroqi“, ndarë në lote gjithsej 32 lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik
- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar(12 muaj)”. (Një operator të vetëm ekonomik
fitues për sejcilin lot. Loti 1 - Acetylsalicylic acid 100 mg pos

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

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

Njoftojme se, ka qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleren perkatese te ofruar:

1. “ALDOSCH – FARMA ” shpk Nipt-K31503045V

Vlera 3,20 (tre pike njëzet) lekë pa TVSH.

* * *

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

1. “ALDOSCH – FARMA ” shpk Nipt-K31503045V

Vlera 3,20 (tre pike njëzet) lekë pa TVSH.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ALDOSCH – FARMA ” shpk

me Adrese :Rr. “ Myslym Keta ”, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3,20(tre pike

njëzet) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”me adrese Rruga “Shefqet
Ndroqi”, Tiranë, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 7 ditëve nga dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i
ofertës suaj .

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.01.2019

Ankesa: Nuk ka patur

[Titullari i autoritetit kontraktor]

NEN/DREJTOR EKONOMIK

SKENDER GJONI

http://www.sushefqetndroqi.gov.al

