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Nr.   ____/___Prot.                                          Tiranë, më  _____/___/ 2020 

 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (I korigjuar) 

 

Për: ”E V I T A” sh.p.k me NIPT  L31714005J, Adresa: Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë - 

Durrës, Km.8, Rruga "Paralele", Ndërtesë Private, Certifikatë e Pronësisë Nr.748174, Zonë 

Kadastrale Nr.2105, Numër Pasurie 1166/26-1, Vol.22, Faqe 103 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “B4-Blerje barna antineoplastike dhe immunomodulatore, si dhe gjaku 

dhe organet formuese të gjakut”, ndarë në 9 lote, për lotin 1 human coagulation factor VIII. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58367-05-18-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “B4-Blerje barna antineoplastike dhe immunomodulatore, si 

dhe gjaku dhe organet formuese të gjakut”, ndarë në 9 lote - Marrëveshje Kuadër me disa 

operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara - me afat 24 muaj” me fond limit/vlera e pritshme e kontratave në total për të gjitha 

lotet për 24 muaj 944,845,592 (nëntëqind e dyzet e katër milion e tetëqind e dyzet e pesë mijë e 

pesëqind e nëntëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH, për lotin 1 human coagulation factor VIII. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Jo 

Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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. ”E V I T A” sh.p.k me NIPT  L31714005J, Adresa: Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë - 

Durrës, Km.8, Rruga "Paralele", Ndërtesë Private, Certifikatë e Pronësisë Nr.748174, Zonë 

Kadastrale Nr.2105, Numër Pasurie 1166/26-1, Vol.22, Faqe 103, me çmim për njësi 23.94 

lekë pa tvsh dhe me vlerë oferte totale 222,282,900 lekë pa TVSH, për formëdozat 

250IU + 190 IU/500IU + 375 IU.  
 

2. BOE: Lekli dhe Megapharm sh.p.k me NIPT J81624501L, Adresa : Durres L.7 RR. A. 

GOGA 800, Shoqërine ”Megapharm” sh.p.k me NIPT J61814028F, Adresa : 

http://www.shendetesia.gov.al/


____________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: « Rruga e Kavajës » Nr 1001, Tirana, Albania.  Tel: +355 4 2362-937. ëëë.shendetesia.gov.al 

Tirane,Rr,Elbasanit, Mjull Bathore, përballë TEG” me çmim për njësi 33.83 lekë pa tvsh 

me vlerë oferte totale 314,111,550 lekë pa TVSH për formëdozat 250/500/1000 IU. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka pasur të skualifikuar për këtë lot. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:  

 

”E V I T A” sh.p.k me NIPT  L31714005J, Adresa: Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë - 

Durrës, Km.8, Rruga "Paralele", Ndërtesë Private, Certifikatë e Pronësisë Nr.748174, Zonë 

Kadastrale Nr.2105, Numër Pasurie 1166/26-1, Vol.22, Faqe 103, me çmim për njësi 23.94 

lekë pa tvsh dhe me vlerë ofertë totale 222,282,900 lekë pa TVSH, për formëdozat 250IU + 

190 IU/500IU + 375 IU.. /pikët totale të marra[_____]se jane identifikuar si oferta të suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____5______ 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 29.07.2020 

Ankesat pas vlerësimit:  

1. Ankesa Nr. Prot. 2345/21 date 04.08.2020. Marrë përgjigje më datë 10.08.2020 

Vendim KPP-së Nr.  476/2020,  datë 23.10.2020 

 

* * * 

 

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM 

 

GELARDINA PRODANI 

http://www.shendetesia.gov.al/

