
 

   

 

 

 

 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 
OPERATORI I  SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR 

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL LEZHË 

 

 

 Nr.____Prot.                                                                                                   Date 15 .02.2021                             

                                                

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

Për:  

1.  “FLORIFARMA” Shpk  me NIPT: K08002506W,  Adresa : Tirane , Njesia Bashkiake nr.9, 

bulevardi Zogu i Pare, Zona kadastrale nr.8360, Nr. pasurise 1/220 – N27 

* * * 

Procedura e prokurimit: kerkese me propozim - prokurim me mjete elektronike – mallra 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-84109-01-15-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje doreza ekzaminimi per nevoje Spitalore ” - Marrëveshje 

Kuadër me nje operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 

muaj) ”.   

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data: 25.01.2021] [Numri: 11]. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme X çmimi më i ulët  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve 

për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.Emri i plotë i shoqërisë: “BIOMETRIC ALBANIA”  Shpk numri i NIPT-it : J61827062E 

   

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera  (me numra dhe fjalë): _____________________________ 

 

2. Emri i plotë i shoqërisë: “EURO MEGA 2010”  ”  SHPK numri i NIPT-it : K91624505A 

   

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera  (me numra dhe fjalë): 2,720,000.00 (dy milion e shtateqind 

e njezete mije ) leke pa  TVSH. 

3. Emri i plotë i shoqërisë: “FLORIFARMA”,  SHPK numri i NIPT-it : K08002506W  

  

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera  (me numra dhe fjalë): 2,780,000.00 (dy milion e shtateqind 

e tetedhjete mije ) leke pa  TVSH. 



 

4. Emri i plotë i shoqërisë: “T R I M E D”  SHPK numri i NIPT-it : K51612031J  

  

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera  (me numra dhe fjalë): 2,788,000.00 (dy milion e shtateqind 

e tetedhjete mije) leke pa  TVSH. 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 

1. 1.Emri i plotë i shoqërisë: “BIOMETRIC ALBANIA”  Shpk numri i NIPT-it : J61827062E

  

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

- Mungese oferte 

 

2. Emri i plotë i shoqërisë: “EURO MEGA 2010”  ”  SHPK numri i NIPT-it : K91624505A 

 

- Ka paraqitur terheqje nga procedura e prokurimit me  date 01.02.2020 

 

* * * 

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

suksesshëm: 

 

1. Emri i plotë i shoqërisë: “FLORIFARMA”,  SHPK numri i NIPT-it : K08002506W  

  

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera  (me numra dhe fjalë): 2,780,000.00 (dy milion e shtateqind 

e tetedhjete mije ) leke pa  TVSH. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë SPITALIT RAJONAL LEZHE , brenda _ ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 02.02.2021 

 

Ankesa: ka ose jo: JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Leon KAZA 


