
Shtojca 13     

  

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          Date 26.03.2021] 

Për: SAER MEDICAL Tirane Tirane TIRANE Rruga Themistokli Germenji, Pallati ne Krahe Te 

RTSH, Kati 1. 

Procedura e prokurimit: Blerje Filma Radiologjik  per nevojat e Qendres se Shendetesore 

Kamez. 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-88504-02-26-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

 

1 Filma 30x40 Kuti x 100 cope 80   

2 Filma 24x30 Kuti x 100 cope 40   

3 Zhvillues Litra 60   

4 Fiksues Litra 60   

 

 Nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 5 dite. 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x  

 

 

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

1. Operatori ekonomik SAER MEDICAL shpk                 Nipt K31610086D   Vlera 600,000 

(gjashteqind mije) lek pa Tvsh. 

2. Operatori ekonomik MARIO MONDI shpk                 Nipt L72203025F   Vlera 630,320 

(gjashteqind e tridhjete mije e treqind e njezet) lek pa Tvsh. 

3. Operatori ekonomik PERPARIM AGIMI                    Nipt M12506803T  Vlera 676,800 

(gjashteqind e shtatedhjete e gjashte mije e teteqind) lek pa Tvsh. 

4. Operatori ekonomik SWISSMED shpk                   Nipt K81323024G  Vlera 970,000 

(nenteqind e shatedhjete mije) lek pa Tvsh. 

5. Operatori ekonomik Albaphoto shpk                   Nipt K86618008S  Vlera 1,020,000 

(nje miljon e njezet mije) lek pa Tvsh. 

 

 

 



 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: NUK KA 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë SAER MEDICAL Tirane Tirane 

TIRANE Rruga Themistokli Germenji, Pallati ne Krahe Te RTSH, Kati 1..se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme prej 600,000 (gjashteqind mije) lek pa Tvsh pikët totale të marra  

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendres Shendetesore Kamez,me Nipt k71322022h, 

Rr.Bulevardi Blu,Tirane 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, 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 17.03.2021 

 

Ankesa:  (nuk ka) 

 

 

 

Titullari i autoritetit kontraktor 

Edmond DRIÇI 

____________________________ 


