
 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE  

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”

    

Nr. ______Prot.,                                                                                    Tiranë, më ___.11.2020   

         FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

[Data] 

Për: Trimed, ADRESA : Autostrada Tirane-Durres, Km 10, TR. 

                                                                            * * * 

Procedura e prokurimit: Procedur e hapur - Marreveshje Kuader 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74477-10-08-2020 

       Loti 20: REF-74523-10- 08-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna shtese që nevojiten ne kuadër të trajtimit të pacienteve me 

Covid-19, si dhe Shkresën deleguese te Barit të paracetamolit 1 gr/6.7 ml amp.”, e ndare ne 31 lote, 

Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm fitues për sejcilin lot) - ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj ” 

 

Nr Principi aktiv 
Formë - 

doza 
Njësia 

Planifikimi per 

24 muaj per 

vitin 2020 dhe 

2021 
Fond Limit per 

Njesi/lot 

Vlera e pritshme e 

kontratave sipas 

loteve per 24 muaj 

20 Heparin sodium 

25000 UI - 5 ml  

25000 UI - 

5 ml  

Flakon               

120,000  

           357.96  

          42,955,200.00  

 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): 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. “Florfarma” sh.p.k                                                        K21405001N 
     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 470 ( katerqind e shtatedhjete) leke pa TVSH 

          (me numra dhe fjalë) 

 

2.          “Incomed” sh.p.k                                                            K91530017T 

         Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 750 (shtateqind e pesedhjete) leke pa TVSH 

(me numra dhe fjalë) 

 



3.          “Trimed” sh.p.k                                                             K51612031J 

         Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 357.80 (treqind e pesedhjete e shtate pike tetedhjete) leke pa TVSH 

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “Florfarma” sh.p.k                                                        K21405001N 
     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

2.          “Incomed” sh.p.k                                                            K91530017T 

         Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Tejkalim Fondi Limit. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Trimed/Autostrada Tirane-Durres, Km 10, TR se oferta 

e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 357.80 (treqind e pesedhjete e shtate pike tetedhjete) leke pa 

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

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë S.U. “Shefqet Ndroqi”, TR 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 13.11.2020. 

 

Ankesa: JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

* * * 

 

[ Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

 

 

                                                                                           NËNDREJTOR EKONOMIK 

                                                                       Z. Skënder GJONI 
 


