
 
 

MINISTRIA E SHENDETESISE DHE  MBROJTJES SOCIALE 

QENDRA SHENDETSORE E SPECIALITETEVE NR.1 

TIRANE 

                                                  Tirane, me 22.06.2021 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

Për: Për: “Fedos Uppsala” Shpk 

* * * 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur – Mjete Elektronike 

Numri i referencës së lotit: REF -  94926-05-09-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Blerje  Kite, Reagente dhe materiale konsumi per 

laboratorin per aparatin Nihon Coden/ ose ekuivalent i tij”Publikime të mëparshme (nëse 

zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 75, date 17.05.2021 

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.  Fedos  Uppsala Shpk    NIPT- L92119028Q   

Vlera 2 507 400  (dymilion e peseqind e shtate mije e katerqind) leke pa tvsh 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

Nuk ka 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Fedos  Uppsala Shpk, me NIPT- 

L92119028Q, adrese Rr. “George W. Bush” pallati Albsig, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 2 507 400  (dymilion e peseqind e shtate mije e katerqind) leke pa tvsh është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 



 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni Qendres Shendetesore te Specialiteteve nr.1 me Adrese 

Rr. “Vllazen Huta” Tirane sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 5 (pese) ditëve nga dita e 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në Ligjin  nr.162, date 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë   22.06.2021 

 

Ankesa: Nuk ka 

 

 

* * * 

 

TITULLARI  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

 

ETLEVA  BALLA 


