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SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS 

Shtojca 13    

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 [Data: 18.03.2021] 

Për:  OE “SAER MEDICAL” SHPK [ Tiranë Rruga Themistokli Germenji, Pallati ne Krahë Të RTSH, Kati 

1] 

Procedura e prokurimit:  Kërkesë për Propozim mallra 

Numri i referencës së procedurës/lotit:- REF-87601-02-18-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës “Furnizim me filma grafie për shërbimin e Imazherisë në SUT” 

Fondi limit në total: 3,610,600 (Tre milione e gjashteqind e dhjete mije e gjashteqind) leke pa Tvsh. 

 

Publikime të mëparshme (jo)  Buletini i Njoftimeve Publike [] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët (Shumatorja e cmimit për njësi) X oferta ekonomikisht më e 

favorshme  

 

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

 

1. OE “SAER MEDICAL” SHPK                                                         K31610086D       

     (Emri i plotë i shoqërisë)                                numri i NIPT-it   

Vlera totale e ofertuar: 3,518,550 (tre milion e pesëqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë) Lekë 

pa TVSH 

2. OE “MEDFAU” SHPK                                                                      J93610823R 

     (Emri i plotë i shoqërisë)                                numri i NIPT-it    

Vlera totale e ofertuar:  pa ofertë ekonomike 

3. OE “MEDICAL DISTRIBUTION” SHPK                                     L86322004V      

     (Emri i plotë i shoqërisë)                                numri i NIPT-it   

Vlera totale e ofertuar: pa ofertë ekonomike 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. OE “MEDFAU” SHPK  me Nr. NIPT: J93610823R 

2. OE “MEDICAL DISTRIBUTION” SHPK me Nr. NIPT: L86322004V 
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

  

- Operatoret e konomikë “MEDFAU” SHPK  dhe OE “MEDICAL DISTRIBUTION” SHPK nuk kanë 

paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga AK 

  

* * * 

 

OE “SAER MEDICAL” SHPK me Nr. NIPTI: K31610086D dhe me Adresë: Tiranë Rruga Themistokli 

Germenji, Pallati ne Krahë Të RTSH, Kati 1, se oferta e paraqitur në vlerën totale: 3,518,550 (tre milion e 

pesëqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Universitar i Traume, Adresa:Ruga “Lord Bajron”, 

Laprake, Tirane] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda pesë ditëve nga dita 

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

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

i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 

oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej (Nuk ka oferte) 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 05.03.2021 

 

Ankesa: ka ose jo:  Jo    (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ____ 

 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

Arben Zenelaj 
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