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                                                 REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

DREJTORIA JURIDIKE 

 

Nr.______Prot.                                                 Tiranë më, ___.___.2020 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORËVE EKONOMIKË  

TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (SPE) 

 

Për:  Shoqerine “LEKLI” Shpk, NIPT J81624501L 
            Durres Durres DURRES L.7 RR. A. GOGA 800 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Blerje bari Velaglucerase Alfa 400 UI (Vpriv® Ose Ekuivalent), për 

Shërbimin e Pediatrisë së Specialiteteve në QSUT për vitin 2020-2021 (për 12 muaj)”; 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70776-09-04-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia,  objekti , kohëzgjatja e kontratës etj] 

 

OBJEKTI:  “Blerje bari Velaglucerase Alfa 400 UI (Vpriv® Ose Ekuivalent), për 

Shërbimin e Pediatrisë së Specialiteteve në QSUT për vitin 2020-2021 (për 

12 muaj)”; 
 

FOND LIMIT:  Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: 

57 979 621,28 (pesëdhjetë e shtatë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e nëntë 

mijë e gjashtëqind e njëzet e një presje njëzet e tetë) lek pa TVSH. 

Çmimi për njësi: 181 186,32 (njëqind e tetëdhjetë e një mijë e njëqind e 

tetëdhjetë e gjashtë presje tridhjetë e dy) lekë pa TVSH ku fondi limit 

nënkupton çmimin për njësi për Flakon/ Ampulë, i cili do të shërbejë për 

vlerësimin e ofertës referuar çmimit më të ulët (Udhëzimi nr. 6 datë 16.01.2018 

i APP “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete 

elektronike”, i ndryshuar.  

“Marrëveshje Kuadër me afat 1 vjeçar (12 muaj), me një operator ekonomik, ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara”; 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  X  
 

Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë operatori ekonomikë me vlerën përkatëse të 

ofruara: 

 

http://www.qsut.gov.al/


Pranoi: I. Ndoni – Drejt. I Drejt. Juridike 

Miratoi:  D.Veseli -  Përgjegjës Sekt. Prokurimeve 

Punoi: V.Isufi – Specialiste Prokurimi / Juriste 
Numri i kopjeve: 2 (dy) 

Data: 28.10.2020 

 

 

Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; www.qsut.gov.al  
 

 

1. “LEKLI” Shpk,           NIPT J81624501L          

Emri i plotë i shoqërisë            numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 57 979 520 (pesedhjete e shtate milion e nenteqind e shtatedhjete e nente mije e 

peseqind e njezet) leke pa TVSH. 

 

 

Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar: 

 

Nuk ka 

 

* * * 

 

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

ekonomikë i suksesshëm: 

 

1. “LEKLI” Shpk,           NIPT J81624501L          

Emri i plotë i shoqërisë            numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 57 979 520 (pesedhjete e shtate milion e nenteqind e shtatedhjete e nente mije e 

peseqind e njezet) leke pa TVSH.  

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, 

me adresë me adresë Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft-marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.10.2020 

 

Ankesa:  Nuk ka ! 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Enkelejdi JOTI 

http://www.qsut.gov.al/

