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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 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

DREJTORIA JURIDIKE 

Nr.______ Prot.                                              Tiranë më, ___.___.2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORIT EKONOMIKË  

TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:     SHOQËRINE OE “REJSI – FARMA” shpk me Nr. NIPT J91419001U 

            Adresa: Tirane Vore Autostrada Tirane-Dures, km 8, (prane nenkalimit te autostrades), nr.1 

 

Procedura e prokurimit:  “Kërkesë për Propozim - Marrëveshje Kuadër me 1 operator ekonomik, me të            

gjitha kushtet e përcaktaura - me afat 1 vjeçar (12 muaj)”. 

Numri i referencës së procedurës : REF-83703-01-07-2021 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës/loteve: “Blerje bari Oseltamivir 75 mg kapsulë për nevoja 12 mujore 

të QSU “Nënë  Tereza” 

Fondi Limit “Çmim për Njësi” i Marrëveshjes Kuadër: 149,45 (njëqind e dyzet e nëntë presje dyzet 

e pesë) Lekë pa TVSH, ku fondi limit nënkupton çmimin për njësi të përllogaritur për çdo artikull, 

referuar pikës 7.3 të  Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018 të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për përdorimin 

e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, të ndryshuar. 

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër është: 3’362’599,58 (tre 

milion e treqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë presje pesëdhjetë e tetë) 

lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për një periudhë kohore për 12 mujore nga 

nënshkrimi i MK; 

Kohëzgjatja e mareveshjes kuader : (12  muaj nga data e nënshkrimit) 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  ✓  
 

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë prokurimi, këto operatorë ekonomikë, me shumatoren 

e çmimeve për njësi të ofruar / me vlerat përkatëse të ofruara 

 

1. “REJSI – FARMA” Shpk                          NIPT J91419001U 
 

Vlera ofertuar:  

Me ofertën me vlerë/cmim për njësi: 149.44 (njeqind e dyzete e nente .44) Lekë pa TVSH, dhe vlerë të 

pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: 3,362,400 (tre miljon e treqind e 

gjashtedhjete e dy mije e katerqind) Lekë pa TVSH 

 

2.  “FLORFARMA” Shpk                                                   NIPT K21405001N 

Vlera ofertuar:  

Nuk ka paraqitur Oferte Ekonomike. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

“FLORFARMA” Shpk                                                   NIPT K21405001N  
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Operatori Ekonomik “FLORFARMA”sh.p.k., me NIPT K21405001N, nuk ka paraqitur asnje 

dokumentacion ne SPE. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të 

suksesshëm: 

 

1. “REJSI – FARMA” Shpk                          NIPT J91419001U 
 

Vlera ofertuar: Me ofertën me vlerë/cmim për njësi: 149.44 (njeqind e dyzete e nente .44) Lekë pa 

TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: 3,362,400 (tre 

miljon e treqind e gjashtedhjete e dy mije e katerqind) Lekë pa TVSH 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, 

me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 – Tiranë, Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644, brenda 5 ditëve nga 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi për nënshkrimin e marrëveshjes kuadër. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.01.2021. 
 

 

 

Ankesa: Nuk ka patur ankesa. 

 

                                                                        

 

                                                       TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

  


