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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHENDETESISE
DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK
“MBRETËRESHA GERALDINE”

Nr. ______ Prot., Datë
14.05.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Rejsi Farma sh.p.k, me adrese, Autostrada Tirane – Durres, Km 8, Vore, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: Prokurim Elektronik - Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-18290-04-16-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barnash e ndare ne 3 (tre) lote, Marrëveshje Kuadër
me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm fitues për sejcilin lot) - ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj)”

Nr Sistemi Principi aktiv Formë / doza Njësia

Sasia e
plan per 12
muaj viti
2019

Cmimi per
Njesi/Lot
(CIF +

Marzhi %)

Fondi limit/Lot
(vlera e pritshme
e kontratave per
12 muaj) /lot ne
leke pa TVSH

Lot.2 Sistemi nervor Propofol
10mg/ml - 20
ml

Flakon/
Ampule

3,500    

  Totali Lot.2 236.42 827,483.12

Afati i levrimit te mallit: deri brenda 12 muajve nga data e nënshkrimit të marrëveshjes
kuadër, sipas kerkeses se AK

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

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

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
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1. Rejsi Farma sh.p.k. me NIPT: J91419001U
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera 200 (dyqind lekë pa tvsh)

Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:
s’ka

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

Rejsi Farma sh.p.k. me NIPT: J91419001U

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera 200 (dyqind lekë pa tvsh) / Pikët totale të
marra 200 (dyqind lekë pa tvsh)

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine“, zyra e
protokollit], brenda 3 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft
marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 06.05.2019

Ankesa: s’ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë -

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Eliona DEMALIAJ


