
 

 

                                                    

 

 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

MINISTRIA E SHENDETSISE DHE MBROJTJESSOCIALE 

DREJTORIA  E SHERBIMIT SPITALOR KAVAJE 

______________________________________________________ 
Adresa  : Lagjia Nr. 2 Rruga “Qazim Kariqi “  Kavaje         Tel – Fax -05524-28-50 

 

Nr._______prot     Kavaje,me   05.3.2021 
 

 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

           

Për: Winpharma Shpk  me adrese Rruga e Kavajes Autostrada Tirane Durres km.6 Tirane . 

       Rejsi Farma  Shpk  me adrese Tirane Vore ,Autostrada Tirane Durres km.8. 

 

Procedura e prokurimit: Blerje materiale mjekesore“ për nevojat e Drejtorise se Sherbimit 

Spitalor Kavaje  – Marrëveshje Kuadër me një Operator Ekonomik - ku të gjitha kushtet 

janë të përcaktuara me afat 1 vjeçar (12 muaj)”. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: 

1.Lot.11  Sistemi nervor                                Paracetamol        REF-86246-02-08-2021  

2.Lot.13  Sistemi kardiovaskular                  Amiodarone         REF-86250-02-08-2021  

3.Lot.14  Anti-infektive te pergjithshme      Metronidazole      REF-86252-02-08-2021  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: 

1.Lot.11  Sistemi nervor                          Paracetamol    REF-86246-02-08-2021 sasia   2000 cope 

2.Lot.13  Sistemi kardiovaskular             Amiodarone    REF-86250-02-08-2021 sasia   500  cope 

3.Lot.14  Anti-infektive te pergjithshme Metronidazole REF-86252-02-08-2021 sasia   300  cope      

 

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

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

 

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

1.Lot.nr. 11  . Sistemi nervor  Paracetamol       Winpharma Shpk           NIPT   L21508008T        

  

Vlera 364 000     (treqind e gjashtedhjet e kater mije ) 

          (me numra dhe fjalë) 



 

2. Lot.nr.13      Sistemi kardiovaskular        Amiodarone   Rejsi Farma Shpk  NIPTI  J91419001U    

  Vlera 38 310 (tridhjet e tetemije e treqind e dhjete ) 

 

2. Lot.nr.14  Anti-infektive te pergjithshme       Metronidazole       Rejsi Farma Shpk  NIPTI  

J91419001U    

  Vlera 31 260 (tridhjet e njemije e dyqind e gjashtedhjete  ) 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Winpharma Shpk  me adrese Rruga e 

Kavajes Autostrada Tirane Durres km.6 Tirane per Lot. 12 se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej  364 000     (treqind e gjashtedhjet e kater mije ) 

]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë informojmë Rejsi Farma  Shpk  me 

adrese Tirane Vore ,Autostrada Tirane Durres km.8. 

 per Lot. 13 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  Vlera 38 310 (tridhjet e 

tetemije e treqind e dhjete ) 

]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

per Lot. 14 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  Vlera Vlera 31 260 (tridhjet e 

njemije e dyqind e gjashtedhjete  ) 

]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kavaje , Zyra e 

ZV/drejtorit Ekonomik  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 

5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do 

t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 23.02.2021  

 

Ankesa: Nuk ka patur .  

 

 

                                                                                            Titullari i autoritetit kontraktor 

                                                                                                     Loredana Kapidani  

 

 

 



 

 


