
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI RAJONAL SHKODËR
Rruga Kolë Heqimi 11, », Shkoder, Albania. Tel /Fax +355 688008001,web:www.srsh.gov.al. E-mail SpitaliShkoder@Shendetesia.gov.al

Nr.______prot. Shkodër, më___.___.2019

Shtojca 15

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[12.02.2019]

Për: Albania New Farm shpk me nr NIPTI K53717806Q , Adresa Rruga
"Dhimertika",Lagjja nr.1,Banesa nr.7 ,
1._________________________________________

2. _________________________________________

3._________________________________________

* * *

Procedura e prokurimit: PROCEDUR E HAPUR

Numri i referencës së procedurës/lotit: LOT Lot18 Ondansetron REF-01760-12-26-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje Medikamente ndare ne lote gjithsej 23 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) Fondi limit i Marrveshjes Kuader (në total për të gjitha lotet): 22 588 665.93(njezete e dy
milion e peseqind e tetedhjete e tete mije e gjashteqind e gjashtedhjet e pese pike
nentedhjete e tre )lekë pa TVSH .Perkatesisht LOT18 Ondansetron me vlere te pritshme
75 600.00 per kete lote

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:

1.CFO PHARMA NIPTI K22305002U

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 35 600

( tridhjete e pese mije e gjashteqinde)leke pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)

2. Albania New Farm shpk NIPTI K53717806Q ,

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 37 800

(tridhjete e shtate mije e teteqinde)leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

3. Aldosch Farma NIPTI K31503045V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 75 600

(shtatedhjet e pese mije e gjashteqinde)leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1.CFO PHARMA NIPTI K22305002U

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 35 600

( tridhjete e pese mije e gjashteqinde)leke pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:



Oferte anomalisht e ulet , duke mos justifikuar arsyet e kesaj oferte nga kerkesa e
Komisionit te vleresimit te ofertave derguar ne sistemin elektronik.

* * *

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

2. Albania New Farm shpk NIPTI K53717806Q ,

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 37 800 / Pikët totale të marra

(tridhjete e shtate mije e teteqinde)leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Spitali Rajonal Shkodër ,Adresa, L Skenderbeg,
Shkoder, Shqipëri [], brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.02.2019

Ankesa: ka ose jo JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Nenpunese /Autorizuse e
E DELEGUAR
Teuta RJOLLI


