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Nr. Prot _______                      Durres, me ___/____/2017                     

 

FORMULARI  I  NJOFTIMIT  TË  FITUESIT  

                                                                                                                       [Data 02.06.2017] 

 

Nga:     Spitali Rajonal Durrës 

     Lagja nr 8, Rr. “A.Goga”, Durrës 

 

Per:            Saer Medical Shpk        NIPT      K31610086D 

 

Procedura e prokurimit:      Kerkese per Propozim 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “Blerje Materiale Imazherie” 

 

Fondi limit total :         1.248.200 (njemilion e dyqind e dyzet e tete mije e dyqind)   Leke 

pa Tvsh 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:    Çmimi më i ulët    

 

Burimi i financimit:    Fondet nga FSDKSH 

 

         Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit:  22/05/2017 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike  

 

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

 

             Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedure këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

Loti 1 

    -  Shoq Saer Medical Shpk            NIPT    K31610086D  

        me  vlerë prej  20’000 (njezetmije) lekë pa TVSH  

Loti 2 

 -  Shoq Saer Medical Shpk                NIPT    K31610086D  
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  me  vlerë prej  527’450 (peseqind e njezet e shtatemije e katerqind e pesedhjete) lekë        

pa TVSH  

- Shoq  Albaphoto                     NIPT   K86618008S 

 me  vlerë prej  550’000 (peseqind e pesedhjetemije) lekë pa TVSH  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : 

- Shoq Saer Medical Shpk  me  vlerë prej  20’000 (njezetmije) Leke pa Tvsh dhe oferta 

e paraqitur,    eshte identifikuar si ofert e suksesshme per LOTIN 1 . 

- Shoq Saer Medical Shpk  me  vlerë prej  527’450 (peseqind e njezet e shtatemije e 

katerqind e pesedhjete) Leke pa Tvsh dhe oferta e paraqitur,    eshte identifikuar si 

ofert e suksesshme per LOTIN 2 

I.1 Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Durrës, L18, Rr.A.Goga, 

Durres dhe referenca e kontaktit+355 52-23358  www.srd.gov.al  sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 15 (pesembedhjete ) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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. 

  

I.2 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26/05/2017. 

 

II Ankesa : Nuk Ka 

                                                      TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Zj. Viola CIKALLESHI 

 

                                                                        _______________________ 
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