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      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

[Data] 

Për: Medfau Shpk me NIPT J93610823R, Adresa : Tiranë, Kavajë, Lagjja 5. 

 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, shërbime, Ref: 47/03.02.2017; 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtja e përqendruar e disa pajisjeve mjekësore të  

prodhuesit Siemens” 

Fondi limit në total: 178,876,897 (njëqind shtatëdhjetë e tetë milionë e tetëqind e shtatedhjetë e 

gjashtë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e shtatë)   Lekë pa TVSH parashikuar për 24 muaj. 

Data e zhvillimit të tenderit: 09.03.2017 

Kohëzgjatja e kontratës: duke filluar nga  lidhja e kontrates per nje periudhe 24 mujore. 

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  

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

 

1. Medfau Shpk me NIPT  J93610823R në vlerën 178.650.000  lekë pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:    

Nuk ka  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Medfau Shpk me NIPT  

J93610823R, Adresa : Tiranë, Kavajë, Lagjja 5, se oferta e paraqitur me një vlerë të 

përgjithshme prej 178,650,000 (njëqind e shtatëdhjetë e tetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë 

mijë) lekë pa TVSH., pikët totale të marra  [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e 

marrjes/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 
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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 13.03.2017  

Ankesa: Jo  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

* * * 

 

DREJTUESI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

ILIR BEQAJ 
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