
 

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 10.05.2021 ] 

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

 

B I O CH E M    NRP  Adresa Tirane Farke SELITE Rruga “Shkelqim Fusha “ Pallati AL 

Konstruksion ,Kati I ,Zone Kadastrale 3292 Nr pasurie 102/14-N5  

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Blerje kite &Reagente dhe materiale laboratori “per Drejtorine e 

Sherbimit Spitalor Pogradec  

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF -92801-04-12-2021  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Kite & Reagente dhe mateiale laboratorike per 

nevoja te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec- Marreveshje 

Kuader me nje Operator Ekonomik fitues – ku te gjitha kushtet jane 

te percaktuara –me afat 2  vjecar (24 muaj) 

 
FONDI LIMIT: Vlerae pritshme e kontratës: 4,649,010 lekë pa TVSH   (Katermilionegjashte-       

                        -qindedyzetenentemijeedhjete)  

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 49501 lekë pa TVSH (Dyzetenentemij- 

- eepeseqindenje)  

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 

(Meqenese objekti i prokurimit perbehet nga disa artikuj  ofertimi nga operatoret ekonomik 

pjesmarres ne kete procedure  do te behet mbi bazen e shumatores se cmimeve per njesi  , pra 

dhe vlersimi i ofertave nga autoriteti kontraktor  do te behet mbi bazen e shumatores se cmimeve 

per njesi per te gjithe artikujt . 

Oferta  nuk duhet të kalojë shumatoren e cmimeve per njesi  per te gjithe artikujt të përcaktuar 

në këto Dokumenta te Tenderit,në rast të kundërt oferta refuzohet.)  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1   KRIJON SHPK  Nipt: K12023001A 

 

  Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

 



Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 35236 

(tridhjetepesemijeedyqindetridhjetegjashteleke) 

2.B I O CH E M   NRP                                         K31404135W  

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 

25619(njezetepesemijeegjashteqindenentembedhjetleke) 

Etj.____  

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it 

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

1 B I O CH E M   NRP                                                        K31404135W 

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 

25619(njezetepesemijeegjashteqindenentembedhjetleke) 

2.________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera ___________/Pikët totale të marra  ____ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.__  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranëDrejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec Rruga 

Islam Dani lgj 5  Pogradec ,Sigurimin e Kontrates ,Sic parashikohet ne dokumentat e tenderit  

brenda 5 (PESE)  ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi duke sjelle dokumentat e 

paraqitura ne sistem origjinale ose fotokopje e noterizuar . Draft marreveshja do te lidhet ne date 

16.06.2021 ( pasi te kete perfunduar marreveshja kuader ekzistuese) 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.04.2021 

Ankesa: ka ose jo                     jo 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë __________________________ 

                                                                                           [Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

 ERION THENGJILLI  


