
 

 

 

 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPERISE 

MINISTRIA E SHENDETESISE 
QENDRA SPITALORE "XH.KONGOLI" ELBASAN 

Adresa: Drejtoria e Spitalit Elbasan.                                             Tel:  00355 54 58645 

Nr______ Prot.                    Elbasan me 16.11.2016 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

REF- Nr.19 date 21.10.2016 

Për: “Trimed” shpk, Tirane 

* * * 

Procedura e prokurimit:Tender i Hapur,REF- Nr.19 date 21.10.2016,prokurim me 

mjete elektronike. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “BLERJE  MEDIKAMENTE” 

per nevojat e Spitalit Elbasan, me afat levrimi malli nga lidhja e kontrates deri ne 

15.12.2016 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, nr.42 date 25.10.2016. 

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te 

ofruara: 

  Per lotin 2 Ampiciline Sodium 

 

1. ”Trimed” shpk Tirane, me NIPT- K51612031J me vlere 76.055 (shtatedhjete e 

gjashte mije e pesedhjete e pese) leke (pa tvsh) 

 

 

  Per lotin 4 Ciprofloxacine 

 

1. ”Trimed” shpk Tirane, me NIPT- K51612031J me vlere 14.379,2 

(katermbedhjetemije e treqind e shtatedhjete e nente presje dy) leke (pa tvsh) 

 

  Per lotin 8 Dexamethasone sodium phosphate 

 

1. ”Trimed” shpk Tirane, me NIPT- K51612031J me vlere 13.425 

(trembedhjetemije e katerqind e njezet e pese) leke (pa tvsh) 

 

   



Per lotin 39 Ketoprofen sale di lisina 

 

1. ”Trimed” shpk Tirane, me NIPT- K51612031J me vlere 82.216 (tetedhjete e 

dymije e dyqind e gjashtembedhjete) leke (pa tvsh) 

 

2. “Omega Pharma Group” shpk, Tirane, me NIPT- L01529009P, me vlere 

82.502,8 (tetedhjete e dymije e peseqind e dy presje tete) leke pa tvsh. 

 

 

Per lotin 48 Tramadol 

 

1. ”Trimed” shpk Tirane, me NIPT- K51612031J me vlere 14.479,5 

(katermbedhjetemije e katerqind e shtatedhjete e nente presje pese) leke (pa tvsh) 

 

2. “Omega Pharma Group” shpk, Tirane, me NIPT- L01529009P, me vlere 

14.715,9 (katermbedhjetemije e shtateqind e pesembedhjete presje nente) leke pa 

tvsh. 

 

 

 

* * * 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Zyres se n/drejtorit ekonomik te Qendres 

Spitalore Xh.Kongoli” Elbasan, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të 

sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) 

ditëve nga data e këtij publikimi. Operatori ekonomik i shpallur fitues është i detyruar t’i 

përgjigjet kërkesës së autoritetit kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga 

data e marrjes së kërkesës. 

 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.11.2016 

 

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka patur 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

* * * 

 

     Drejtuesi i autoritetit kontraktor 

    D R E J T O R E 

Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ 


