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Nr. ____/___Prot. Tiranë, më _____/___/ 2020

Shtojca 12

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data________]

Për: BOE: Euromed sh.p.k me NIPT K71718012P Adresë Tiranë, Bulevardi Bajram Curri,
Pranë Marternitetit të ri dhe Farma Net Albania me NIPT K92201080V Adresa:Tirane, Njesia
Bashkiake nr 8, Rruga Siri Kodra, ndertese 2-kateshe , me zone kadastrale 8340 dhe nr pasurie
8/660,kati 1

Procedura e prokurimit: me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës mallra
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-59547-06-01-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale (MMP) për
përballimin e situatës emergjente COVID-19 nga strukturat shëndetësore publike” me
fond limit 199,965,000 (njëqind e nëntëdhjetë e nëntë e nëntë milion e nëntëqind e
gjashtëdhjetë e pesë mijë) Lekë pa TVSH

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. BOE: Euromed sh.p.k me NIPT K71718012P dhe Farma Net Albania me NIPT
K92201080V me vlerë 189,585,000 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e pesëqind e
tetëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Nuk ka

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE: Euromed sh.p.k me NIPT
K71718012P dhe Farma Net Albania me NIPT K92201080V se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme prej 189,585,000 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e pesëqind e
tetëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta
e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor-MSHMS] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
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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 nenin 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.06.2020

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

GELARDINA PRODANI

Konceptoi: KVO
Kopje: 3 (tre)
Datë :____2020

http://www.shendetesia.gov.al

