
 

Pranoi: D.Veseli Përgjegjës i Sek. të Prokurimeve 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

DREJTORIA JURIDIKE 

Nr.______Prot.                                         Tiranë më, ___.___.2021 

 

 FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

Për:  Shoqerine ““INTERMED” Sh.p.k”, NIPT  J71424020D    

                        Tirane Rruga: Ismail Qemali 12/1           

                                               

 * * * 

Procedura e prokurimit:“Furnizim me barin Tocilizumab 400 mg/20 ml njësia flakon” deri 

me datë 31.03.2021”. 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-84130-01-15-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës] 

 

OBJEKTI:   “Furnizim me barin Tocilizumab 400 mg/20 ml njësia flakon”  

                                      deri me datë 31.03.2021”; 
 

FOND LIMIT:  Vlera e kontrates:50,757,031.31 (pesëdhjetë milion e shtatëqind e  

                                     pesëdhjetë e shtatë mijë e tridhjetë e një pikë tridhjetë e një) lekë pa  

                                    TVSH,   50,720,000 (pesëdhjetë milion e shtatëqind e njëzet mijë) lekë  

                                     me TVSH. 

 

Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: Nga lidhja e kontrates deri me 31.03.2021 

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

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

 

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

 

1. “INTERMED” Sh.p.k,   NIPT  J71424020D    

 

Vlera: Me vlerë 50,720,000 (pesëdhjetë milion e shtatëqind e njëzet mijë) lekë pa TVSH dhe  

dhe  50,720,000 (pesëdhjetë milion e shtatëqind e njëzet mijë) lekë me TVSH. 
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Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar: 

 

Nuk ka 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “INTERMED” Shpk,   me NIPT 

J71424020D, me adrese: Tirane Rruga: Ismail Qemali 12/1  se oferta e paraqitur, me një vlerë 

të përgjithshme prej 50,720,000 (pesëdhjetë milion e shtatëqind e njëzet mijë) lekë pa TVSH 

dhe 50,720,000 (pesëdhjetë milion e shtatëqind e njëzet mijë) leke me TVSH, është identifikuar 

si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, me 

adresë me adresë Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.02.2021 

 

Ankesa: JO 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Enkelejdi JOTI 

 

 

 

 

 

 

  


