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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 [Data: 28.01.2021] 

Për:  OE “O.E.S. DISTRIMED” SHPK [Adresa: Bulevardi  “Bajram CURRI” Pallati“Kastrati” Tirane] 

Procedura e prokurimit:  Procedurë e hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit:- REF-82886-10-22-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës “Blerje materiale mjekimi specifike për shërbimet mjekësore 

(Neurokirurgji, K. Vazale, K. Maksilofaciale, K. Retinale) për SUT" e ndarë në katër lote (një operator 

një lot)”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një 

përiudhë 24 mujore nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.  

Fondi limit: 176,032,037.00 (Njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë milionë e tridhjetë e dy mijë e tridhjetë e 

shtatë) Lekë pa Tvsh  
 

Loti nr 3 : “Blerje materiale mjekimi për shërbimin e kirurgjisë vazale në SUT” 

Numri i referencës së lotit:- REF-82892-10-22-2020 

Fondi limit i lotit: 25,964,587 (njezet e pesë milion e nëntëqind e gjashtedhjetë e katër mijë e pesëqind e 

tetëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH 

 

Publikime të mëparshme (jo)  Buletini i Njoftimeve Publike [] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët (Shumatorja e cmimit për njësi) X oferta ekonomikisht më e 

favorshme  

 

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

 

1. OE “O.E.S. DISTRIMED” SHPK                                                K31520054N        

     (Emri i plotë i shoqërisë)                                numri i NIPT-it   

Vlera totale e ofertuar: 25,839,520 (njëzet e pesë milionë e tetëqind e tridhjetë e nëntë mijë e pesëqind e 

njëzet) Lekë pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Asnje 

* * * 
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

  

Nuk ka 

* * * 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: OE “O.E.S. DISTRIMED” SHPK me Nr. Nipti 

K31520054N me Adresë: Bulevardi “Bajram CURRI” Pallati“Kastrati” Tirane, se oferta e paraqitur në vlerën 

totale: 25,839,520 (njëzet e pesë milionë e tetëqind e tridhjetë e nëntë mijë e pesëqind e njëzet)                                                  

Lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Universitar i Traume, Adresa:Ruga “Lord Bajron”, 

Laprake, Tirane] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda pesë 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 (nuk ka), 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 19.01.2021 

 

Ankesa: ka ose jo:  Jo    (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ____ 

 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

Arben Zenelaj 
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