
 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE  

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”

Nr.______Prot.                                                                                          Date____.03.2021 

 

Shtojca 14   

     

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

[Data] 

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues] 

 

1. Trimed shpk, Autostrada TR-DR, Km. 10, Kashar -- K51612031J 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  Kerkese per propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF - 86642-02-10-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekimi, doreza egzaminimi josterile”, ne 

SUSHN, me fond limit/ vleren e pritshme e kontratave 7,935,000 (shtatemilion e nenteqind e 

tridhjete e pese mije) leke pa tvsh, Marreveshje kuader me afat 12 muaj, me nje O.E fitues ku te 

gjitha kushtet jane te percaktuara“. 

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

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. TRIMED shpk                                                 K51612031J 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 7, 923,500 (shtate milion e nenteqind e njezet e tre 

mije e peseqind) leke pa tvsh.   (me numra dhe fjalë) 

2. Biometric Albania shpk                                 J61827062E 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera              ( 0- nuk ka vlere te ofertuar)  

          (me numra dhe fjalë) 

3. Vision Pharma shpk                                      M02317007F 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera              ( 0- nuk ka vlere te ofertuar)  

          (me numra dhe fjalë) 

Etj.____  



 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 

1. Biometric Albania shpk                                 J61827062E 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera              ( 0- nuk ka vlere te ofertuar)  

          (me numra dhe fjalë) 

2. Vision Pharma shpk                                      M02317007F 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera              ( 0- nuk ka vlere te ofertuar)  

          (me numra dhe fjalë) 

Etj.____  

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: Nuk kane paraqitur asnje dokument ligjor dhe asnje oferte 

ekonomike. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

1. TRIMED shpk                                                 K51612031J 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 7, 923,500 (shtate milion e nenteqind e njezet e tre 

mije e peseqind) leke pa tvsh.   (me numra dhe fjalë) 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi, Sauk, 

Tirane, [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda 5 (pese) ditëve 

nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.03.2021 

 

Ankesa: ka ose jo JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

NENDREJTOR EKONOMIK 

 

Skënder GJONI 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

 

 


