REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
DREJTORIA JURIDIKE
Nr._______ Prot.
Tiranë më, ___.___.2021
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për:

OE PEGASUS . Sh.p.k me NUIS J62903750A
Adresa: Rruga Siri Kodra, tek Ish Frigoriferi, Nr. 149.

Procedura e prokurimit/lotit: “Blerje materiale mjekësore për katarktën” për mbulimin e
nevojave 24 mujore QSUNT, e ndarë në lote : Lot 2 – Materiale të përshtatshme për
aparatin Alcon Infinity ose ekuivalent.
Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-97740-06-08-2021 / Lot 2 – Materiale të
përshtatshme për aparatin Alcon Infinity ose ekuivalent - REF-97748-06-08-2021
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekësore për kataraktën” për mbulimin e
nevojave 24 mujore QSUNT, e ndarë në lote : Lot 2 – Materiale të përshtatshme për aparatin
Alcon Infinity ose ekuivalent me fond limit total për Lotin 2 : 18,335,000.00 (tetëmbëdhjetë
milion e treqind e tridhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH dhe 22,002,000.00 (njëzet e dy milion e
dy mijë) lekë me TVSH.
Kohëzgjatja: 24 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

X

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1.

OE PEGASUS . Sh.p.k
me NUIS J62903750A
me adresë: Rruga Siri Kodra, tek Ish Frigoriferi, Nr. 149.
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it

/Miratoi: D.Veseli – Përgjegjës / Sek.ProkurimevPunoi: H.Cupi – Specialiste Sek.ProkurimeveNrzemplarëv04.2021

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Nr. Tel. 042 36 26 27, Nr. Fax. 042 36 36 44 www.qsut.gov.al

Vlera e ofertuar : 18,210,000 (tetëmbëdhjetë milion e dyqind e dhjetë mijë) lekë pa TVSH dhe
21,852,000 (njëzet e një milion e tetëqind e pesëdhjetë e dy mijë) lekë me TVSH.
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
Nuk ka ofertues të skualifikuar.
* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga OE
PEGASUS . Sh.p.k me NUIS J62903750A me adresë: Rruga Siri Kodra, tek Ish Frigoriferi,
Nr. 149, me ofertë ekonomike: 18,210,000 (tetëmbëdhjetë milion e dyqind e dhjetë mijë) lekë
pa TVSH dhe 21,852,000 (njëzet e një milion e tetëqind e pesëdhjetë e dy mijë) lekë me TVSH,
është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Tiranë, me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes / publikimit të këtij njoftimi.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën: 22.07.2021

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Enkelejdi JOTI
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