
REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE

QENDRA SHËNDETËSORE SPECIALITETETNR. 1
TIRANE

( Adresa: Rr. “V. Huta”, Tirane Tel: 042 362-861)

Tirane me, 27.03.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: FEDOS SHPK, me NIPT- K01514009I

Adrese: Ruga “Xhorxh W. Bush”, Nd. 5, Hyrja 5, Ap. 17 , Tirane

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur - Mallra

Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 1 . REF -06583-02-05-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
“Blerje Kite, Reagente dhe materiale konsumi per laboratorin per aparatin Nihon
Coden”

Nr KITE
METO
DA PAKETIMI SASIA

1 Isotonac 3 18 litra kuti 10

2 Hemolynac 3N 1 liter shishe 3

3 Cleanac 5 litra shishe 2

4 Gjak kontroll normal   cope 12

5 Kyveta per Chemwell - T

13x5co
uvette
s rak 20

6 HbA1C per Nyco Card Alere   cope 9600

7 Maja te Bardha 10 µl   cope 11000

8 kyveta dhe zara per minivolt mono   cope 5000
Tabela mbaron me nr. Rendor 8 (tete).

Afati i Levrimit per te 4 (kater) Lotet do jete sipas kerkeses se Laboratorit te QSHSP
deri me 31.12.2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 6 , Date. 11
Shkurt 2019

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

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



1.FEDOS SHPK, me NIPT- K01514009I

Vlera 4 568 400 (kater milion e peseqind e gjashtedhjete e tete mije e katerqind) leke pa
tvsh.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë FEDOS SHPK, me Adrese Rr.
“Ruga “Xhorxh W. Bush”, Nd. 5, Hyrja 5, Ap. 17 Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë
të përgjithshme prej 4 568 400 (kater milion e peseqind e gjashtedhjete e tete mije e
katerqind) leke pa tvsh. është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendres Shendetesore te Specialiteteve Nr.1
Tirane, Rruga “Vllazen Huta” sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda dates. 28.03.2019 nga dita publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet
ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të
përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 27.03.2019

Ankesa: NUK KA

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ILIRJAN DRACI




