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Shtojca 14     

  

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

30.07.2020  

 

Per:  GREEMED shpk,          Nr. NIPTI: K91329017I 

 

Adresa:                 Tirane, Blv: “B. Curri”, P. 35, Shk. 1, Ap. 4 

  

 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  

“Blerje materiale mjekimi dhe konsumi specifike për kabinetet e Bronkoskopisë, Endoskopisë 

Digjestive, Provës Respiratore si edhe Imazherisë, Reanimacionit, Urgjencës Paraspitalore, së 

bashku me materialet e konsumit të VIO 3 për Kirugjinë Torakale, të Përgjithshme dhe Digjestive”, 

- Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara; me 

kohëzgjatje me afat 24 muaj;- procedure e hapur- mallra 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-62705-06-24-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

 

“Blerje materiale mjekimi dhe konsumi specifike për kabinetet e Bronkoskopisë, Endoskopisë 

Digjestive, Provës Respiratore si edhe Imazherisë, Reanimacionit, Urgjencës Paraspitalore, së 

bashku me materialet e konsumit të VIO 3 për Kirugjinë Torakale, të Përgjithshme dhe Digjestive”, 



- Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara; me 

kohëzgjatje me afat 24 muaj; 

Fondi limit/ Vlera e pritshme e kontratave te marrëveshjes kuadër per 24 muaj, eshte:     

154,713,267  Lekë pa TVSH. 

2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi 

është: 11,699,135 (njembedhjete million e gjashteqindenenetedhjetenente mije e njeqind e 

tridhjete e pese) Lekë pa TVSH. 

 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] JO 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x  

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

 

1. “GREEMED” sh.p.k.                                                   Nr. NIPTI: K91329017I 
     

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 153,846,600 Lekë  

(Njëqind e pesëdhjetë e tre milion e tetëqind e dyzet e gjashtëmijë e gjashtëqind ) Lekë pa TVSH; 
Shumatorja e çmimeve për njësi është 11,690,468  

(Njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tetë) Lekë pa TVSH; 

          (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka  

1._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “GREEMED” sh.p.k. , Nr. NIPTI: 

K91329017I, Adresa:  Tirane, Blv: “B. Curri”, P. 35, Shk. 1, Ap. 4., se oferta e paraqitur, me një 

vlerë të përgjithshme prej 153,846,600 Lekë (Njëqind e pesëdhjetë e tre milion e tetëqind e dyzet e 

gjashtëmijë e gjashtëqind ) Lekë pa TVSH, dhe Shumatorja e çmimeve për njësi është 11,690,468 

(Njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tetë) Lekë pa 

TVSH;/ pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë SU “Shefqet Ndroqi” , Sauk, Tirane, sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) 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 

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 22.07.2020 

Ankesa: ka ose jo JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

* * * 

 

[ Titullari i autoritetit kontraktor] 

NËNDREJTOR EKONOMIK  

Skënder GJONI   
 


