R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI RAJONAL DURRËS
SEKTORI I PROKURIMEVE

Nr.Prot. ________

Durrës, më ____._____.2021

Shtojca 13
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
22.01.2021
1. Për: Operatorin Ekonomik “AQUARIUS MEDICAL” Shpk, me NIPT L81512021D,
me adrese Tirane, Tirane Rr. Don Bosko, blloku nr.1 Shkalla nr.3 kati i pare nr.4 e me
oferte ekonomike 2`635`000 (Dy million e gjashteqind e tridhjete e pese mije) Leke
pa TVSH

Procedura e prokurimit: “Blerje Mjete mbrojtese personale per perballimin e Situates Covid-19
për Spitalin Rajonal Durrës ”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83111-12-24-2020
1.Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit total: 5 015 000 (Pesemiljon e pesembedhjete
mije ) Leke pa Tvsh
2. Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit
3.Objekti i kontratës: “Blerje Mjete mbrojtese personale per perballimin e Situates
Covid-19 për Spitalin Rajonal Durrës”
4.Procedura e Prokurimit : Kerkese Per Propozim
Nr

1
2

Artikulli

Veshje kirurgjikale te
perforcuara (disponsabile
surgical gown made of
material, reinforce)

3

Kostum veshje spitalore
Doreza ekzaminimi (ndare
sipas numrit)

4

Maske kirurgjikale

Specifikime
Te perbehet nga shume shtresa. E
papershkrueshme nga lengjet dhe
alkoli.Rezistente nga abrazioni. Shtresa
siperfaqesore te ashper. Me lidhese te forte
ne nivelin e belit. Me ngjitese ne zonen e
qafes
Veshje komplet me kapuc (kominoshetyvek) me masa XL dhe L.
Josterile , me latex natyral , me puder , me
permasa , S, M, L.
Cope e pathurur me 3 shtresa, celluloze ,
poliester , fiber , koficenti I filtrimit ≥ 99 %
, me pershtates per hunden dhe lidhese ,
dimesionet 90 mm x 180 mm , pesha 2.8 gr

Njesia

SASIA

Cope

4000

Cope

700

Cope

80000

Cope

40000

5

Maska respiratore FFP2 (N95)

Maske respiratore FFP2 (N95) me nje
perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi,
pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel
filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me
fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH
95 ose te plotesojne EN 149:2001

Cope

4000

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data31.12.2020]
[Numri 131]
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. “Aquarius Medical”
NIPT L81512021D
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 2'635'000 (dy milion e gjashteqind e tridhjete e pese mije) leke pa T.V.SH
(me numra dhe fjalë)
2. Bashkimi i Operatoreve ekonimike “ Captain Din” Sh.p.k me NIPT L71619020J dhe
“Gentian Horieti” me NIPT K51612031J
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 3'095'900 ( tre milion e nentedhjete e pese mije e nenteqind mije) leke pa T.V.SH
(me numra dhe fjalë)
3.Trimed” Sh.p.k
NIPT K51612031 J
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 3'180'900 ( tre milion e njeqind e tetedhjete mije e nenteqind) leke pa T.V.SH
(me numra dhe fjalë)
4. “Fedos” Sh.p.k
NIPT K0154009I
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 3’790'500 (tre milion e shtateqind e nenteqind e peseqind mije) leke pa T.V.SH
(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:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
***
1. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Operatorin Ekonomik
“AQUARIUS MEDICAL” Shpk, me NIPT L81512021D, me adrese Tirane, Tirane Rr.
Don Bosko, blloku nr.1 Shkalla nr.3 kati i pare nr.] se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej [2`635`000 (Dy million e gjashteqind e tridhjete e pese mije) Leke
pa TVSH]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Durres
Adresa Lagja nr.8, Rr.A.Goga, Durres

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, 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 : 14.01.2021
Ankesa: jo
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë __________________________

Titullari i autoritetit kontraktor

Dr.Nadire Jani
______________________

