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DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR SARANDE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Data 13.05.2019

Për:

“ EUROMED ”sh.p.k me NIPT K71718012P, Adresa: TIRANE Bulevardi Bajram Curri, Prane

Marternitetit te ri

* * *

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim , me mjete elektronike , mallra,
REF-18594-04-17-2019

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Lot 1 - Blerje kite reagent per laboratorin klinik biokimik, Loti 1- REF-18599-04-17-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje kite,reagent e material konsumi laboratorik – 3 lote "
per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Sarande – Marreveshje Kuader - me disa operator
ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj.

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë periudhës së marrëveshjes kuadër Loti 1
:237.000 ( dyqind e tridhjete e shtate mije) leke pa TVSH

Kohezgjatja e kontrates : 12 muaj nga nenshkrimi i Marreveshjes Kuder

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [23.04.2019] [16]

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 1

1.” EUROMED sh.p.k” NIPT K71718012P

Vlera e ofertuar 237.000( dyqind e tridhjete e shtate mije) leke pa

TVSH

2. “KRIJON sh.p.k” NIPT K12023001A

Vlera e ofertuar ska paraqitur



Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

LOTI 1

1. “KRIJON sh.p.k” NIPT K12023001A

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne sistem, oferta refuzohet/ka mungese te plote
dokumentacioni

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

LOTI 1

1. “EUROMED sh.p.k” me NIPT K71718012P, Adresa: TIRANE Bulevardi Bajram
Curri, Prane Marternitetit te ri, per oferten e paraqitur si me poshte :

Vlera e ofertuar 237.000( dyqind e tridhjete e shtate mije) leke pa TVSH Pikët totale të
marra ____ (me numra dhe fjalë)

***

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit], brenda 10( dhjete ) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të
lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.05.2019

Ankesa: ka ose jo - Nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Drejtori

Tajar LAKO


