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POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr. _____ prot. Tiranë,
më___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 25.03.2020.

Nga: Autoriteti Kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a.,

Adr.: Rr. “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë.

Për: Operatorin “Farma Net Albania” SH.P.K NUIS K92201080V

Adr: Njesia Bashkiake nr. 8, Rruga “Siri Kodra”, Ndërtesë 2- katëshe, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr. 2 datë 18.03.2020, me objekt të
kontratës “Për blerjen e pajisjeve mbrojtëse ndaj COVID-19”, me fond limit total
10,000,000 (dhjetë milion) lekë pa tvsh, me procedure ”Procedurë me negocim, pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës” me mjete elektronike, procedurë e cila u zhvillua më
datë 24.03.2020, ora 10:00

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-54558-03-18-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Për blerjen e pajisjeve mbrojtëse ndaj COVID-19”, me
kohëzgjatje kontrate, 2 (dy) ditë kalendarik nga data e nenshkrimit të kontratës.

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._ “Farma Net Albania” SH.P.K NUIS K92201080V

Vlera 9,991,000 (nentë milion e nentë qind e nentëdhjetë e një mijë) Lekë

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk kishte operatorë të skualifikuar

* * *

http://www.postashqiptare.al


Adresa: Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë, Tel: 042222315, Kodi Postar 1001, www.postashqiptare.al

Faqe2nga2

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin “Farma Net
Albania” SH.P.K NUIS K92201080V, Adr: Njesia Bashkiake nr. 8, Rruga “Siri Kodra”,
Ndërtesë 2- katëshe, Tiranë se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
9,991,000 (nentë milion e nentë qind e nentëdhjetë e një mijë) Lekë [shuma përkatëse e
shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Posta Shqiptare Sh.a. Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë, Sektori i Prokurimeve, kati IV
[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së 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 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 24.03.2020

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Laert Duraj
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