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Nr.  3352/___Prot.                                              Tiranë, më ___/___/ 2020 
 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

[Data] 

Për: OE: Health and Light shpk  - me NIPT L42231011L, Adresë: Rr. Themistokli Germenji, 

Nd.11, H. 4, Ap. 4, Njesia Administrative Nr. 2, 1010, Tiranë. 

* * * 

Procedura e prokurimit: Procedure e  hapur- mallra- prokurim me mjete elektronike. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-65281-07-13-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “F.V pajisje mjekësore –Rezonancë magnetike (MRI)” me 

fond limit 144,349,418 (njëqind e dyzet e katër milion e treqind e dyzet e nëntë mijë e 

katërqind e tetëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH.  

Data e zhvillimit të tenderit: 16.09.2020. 

Kohëzgjatja e kontratës: Brenda 60 diteve nga data e lidhjes se kontrates. 

 

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. Albaphoto shpk- me NIPT K86618008S dhe ofertë ekonomike 122,000,000 lekë pa 

tvsh, Adresa: Rruga ”Kolë Idromeno”, Nd. 89, H.3, Ap.30, Shkodër. 

2. Montal shpk - me NIPT J62009007F dhe ofertë ekonomike 109,890,000 lekë  pa tvsh. 

Adresa:  Rr. Dervish Hima, 3-Kullat, K-3, Ap 9/2, Tiranë. 

3. Health and Light shpk  - me NIPT L42231011L dhe ofertë ekonomike 97,100,000 

lekë pa tvsh. Adresa:  Rr. Themistokli Germenji, Nd.11, H. 4, Ap. 4, Njesia 

Administrative Nr. 2, 1010, Tiranë. 

4. Medfau shpk – me NIPT J93610823R dhe ofertë ekonomike 129,600,000 lekë pa tvsh. 

Adresa:  Rr. 4 Dëshmorët 195, Tiranë. 

5. BNT Electronics me NIPT J61817047D dhe ofertë ekonomike 98,580,000 lekë pa tvsh. 

Adresa:  Rr. “Zhan D’ark” Kulla III, Kati II, Tiranë. 

6. Biometric Albania shpk - pa ofertë ekonomike. 

7. MSE shpk - pa ofertë ekonomike. 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Albaphoto shpk- me NIPT K86618008S dhe ofertë ekonomike 122,000,000 lekë pa 

tvsh, Adresa: Rruga ”Kolë Idromeno”, Nd. 89, H.3, Ap.30, Shkodër. 

2. MSE shpk - pa ofertë ekonomike. 

3. Biometric Albania shpk – pa ofertë ekonomike 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

http://www.shendetesia.gov.al/


____________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr e KavajësNr 1001, Tirana, Albania.  Tel: +355 4 2362-937. www.shendetesia.gov.al 

 

 

Referuar, dokumentacionit të dorëzuar në sistem nga OE e sipërcituar, KVO konstaton si 

meposhtë: 

 Shoqëria Albaphoto shpk nuk plotëson Kriteret e vecanta për kualifikim (KVK) në 

përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST.   

 MSE shpk - pa ofertë ekonomike. 

 Biometric Albania shpk – pa ofertë ekonomike 

 

Rrjedhimisht ofertat e këtyre shoqërive rezultojnë si jo të plota dhe të parregullta. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Health and Light” shpk  - me 

NIPT L42231011L, Adresë: Adresa: Adresa:  Rr. Themistokli Germenji, Nd.11, H. 4, Ap. 4, 

Njesia Administrative Nr. 2, 1010, Tiranë] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

prej [97,100,000 lekë (nëntëdhjetë e shtatë milion e një qind mijë) lekë pa tvsh]/pikët totale 

të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues/MSHMS /Drejtoria 

e Prokurimeve, Koncesioneve dhe PPP ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat 

e tenderit, brenda _5_ ditëve nga dita e marrjes/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 nenin 58 të Ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.09.2020 

Ankesa: PO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 09.10.2020 

 

* * * 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                                                                   GELARDINA PRODANI 

 

 

Konceptoi: KVO 

1. Flutra Beqo –Kryetare  

2. Ledina Picari -Anetar, specialist i fushes 

3. Lorela Agalliu –Anetar, Jurist  

Datë  __.__.2020 

Kopje 2 (dy) 
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