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Për:

ALFARMAKOS
Tirane, Kashar, Kthesa e Kamzes, Ndertimi i komp. ”Mhillaj”, ngjitur me spitalin ”Hygeia”

NIPT K52115005W

.

* * *
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim, me mjete elektronike-Mallra
Numri i referencës së procedurës/lotit: BLERJE BARNA

Lot. Nr Principi aktiv Nr. Ref.

3 Promethazine REF-06135-02-03-2019
19 Papaverine hydrochloride REF-06151-02-03-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: „Blerje Barna për nevojat spitalore“ në Drejtorinë e Shërbimit Spitalor
„Dr.Stefan Gjoni“ Krujë, ndarë në lote gjithsej 11 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 : 442.65(katerqind e dyzet e dy mije,55) 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):
1013520 (nje million e trembedhjete mije e peseqind e njezet)lekë pa TVSH.
2.Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
.
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:

Loti
NR.

PRINCIPI AKTIV FORMEDOZA NJESIA
Fondi
limit
për njësi

Ofertues
Vlera
ofertes
per njesi

Vlera e
pritshme e
kontratave

Vlera e
ofertes se

MK

3 Promethazine 50 mg/ 2 ml Flakon/ Ampule 52.9 Pa oferte  52.9 26,450 26450

19
Papaverine
hydrochloride 40 mg-1 ml Flakon/ Ampule 54 Pa oferte  54 378,000 378.000

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: ska



Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:-

* * *

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

1. ALFARMAKOS NIPT K52115005W

Tirane, Kashar, Kthesa e Kamzes, Ndertimi i komp. ”Mhillaj”, ngjitur me spitalin ”Hygeia”, per oferten e
paraqitur per :

Loti
NR.

PRINCIPI
AKTIV

FORMEDOZA NJESIA
Vlera ofertes per
njesi

Vlera e ofertes se MK

3 Promethazine 50 mg/ 2 ml
Flakon/
Ampule

 52.9(pesedhjete e
dy,9)leke

26450(njezet e gjashte
mije e katerqind e
pesedhjete)leke

19
Papaverine
hydrochloride 40 mg-1 ml

Flakon/
Ampule

 54(pesedhjete e kater)
leke

378.000(treqind e
shtatedhjete e tete mije

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Drejtorise se Sherbimit Spitalor ”Dr.Stefan Gjoni” Kruje, Rr. Nene
Tereza Kruje, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18/02/2019

Ankesa: jo

[Titullari i autoritetit kontraktor]


