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QENDRA KOMBETARE TEKNIKE BIO-MJEKESORE 

 

 

Nr_____Prot                                    Tiranë, më                 2021 

                               

                                FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Për: “Bnt Electronics” Shpk,  Bulevardi Zhan Dark, Kulla 3, Kati 2,,Tiranë 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim “Riparim dhe Furnizim Vendosje të 

pjesëve të këmbimit për disa paisje mjekësore” për vitin 2021 e ndarë në lote  

Loti 2: Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit  për pajisjen mjekësore skopi 

prodhuesi CAT Medical,ose ekuivalent, në poliklinikën e specialiteteve nr.3 

Numri i referencës së procedurës/lotit: “Riparim dhe Furnizim Vendosje të pjesëve të 

këmbimit për disa paisje mjekësore” për vitin 2021  e ndarë me lote  

REF-90179-03-17-2021 

Loti 2: Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit  për pajisjen mjekësore skopi 

prodhuesi CAT Medical,ose ekuivalent, në poliklinikën e specialiteteve nr.3 

REF-90195-03-17-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2: Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të 

këmbimit  për pajisjen mjekësore skopi prodhuesi CAT Medical,ose ekuivalent, në 

poliklinikën e specialiteteve nr.3 [kohëzgjatja] Kohëzgjatja e kësaj kontrate është brenda 30 

ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. 

 

 

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. “BNT ELECTRONICS Shpk”                          NIPT            J61817047D 

 

Vlera 1.385.000 (një milion e treqind e tetëdhjetë e pesë mijë ) lekë pa TVSH,  

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: (Nuk ka) 

            

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: ____________________________________________ 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se: “Bnt Electronics” Shpk, Bulevardi 

Zhan Dark, Kulla 3, Kati 2,,Tiranë se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 

1.385.000 (një milion e treqind e tetëdhjetë e pesë mijë ) Lekë pa TVSH, është identifikuar 

si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Qendres Kombetare Teknike Bio-

Mjekesore,sekretaria, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda ditëve  5  (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. 

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

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  01/04/2021 

 

Ankesa:ka ose jo, Nuk ka 

 

                                                                 

                                                                TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                                                                                             Oltion Dhono 
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