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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

DREJTORIA JURIDIKE 
 

Nr. _______ Prot.                                                Tiranë më,  ___.___.2020 
 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Për:      Shoqërinë “FEDOS” Shpk, NIPT: K01514009I 

Adresa: Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga Manol Konomi, Ndertesa Nr.14, Hyrja 

2, Apartamenti 2. 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë me negocim, pa shpallje parapraketë njoftimit të kontratës” 
 

Numri i referencës së procedurës: REF-81211-12-05-2020 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale për 

përballimin situatës së Covid-19’ per 2 muaj, me të drejtë shkëputje me lidhjen e MK nga 

MSHMS për procedurën bazë (Me REF-65289-07-13-2020, “Blerje Artikuj për masa mbrojtëse 

personale për përballimin e situatës Covid-19”,  marrëveshje kuadër me një OE, me të gjitha 

kushtet e përcaktuara me afat 12 muaj).  
 

Fondi limit: 
53’867’048 (pesëdhjetë e tre milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e dyzetë e tetë) Lek pa 

TVSH, dhe 64’640’457.60 (gjashtëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e dyzet mijë e katërqind e 

pesëdhjetë e shtatë pik gjashtë) Lek me TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për një 

periudhë 2 muaj, me kusht ndërprerjen e kontratës me lidhjen e marrëveshjes kuadër që do të lidhë 

MSHMS në vijim të procedurës ‘Blerje Artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin e 

situatës Covid-19’,  marrëveshje kuadër me një OE, me të gjitha kushtet e përcaktuara me afat 12 

muaj; (Sqarim: Data e njoftimit për lidhjen e MK nga MSHMS do të konsiderohet administrimi në 

protokollin e QSUNT ose marrja e Njoftimit në rruge elektronike në adresat zyrtare). 
 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   

2 muaj, me kusht ndërprerjen e kontratës me lidhjen e marrëveshjes kuadër që do të lidhë MSHMS 

në vijim të procedurës ‘Blerje Artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin e situatës 

Covid-19’, marrëveshje kuadër me një OE, me të gjitha kushtet e përcaktuara me afat 12 muaj; 

(Sqarim: Data e njoftimit për lidhjen e MK nga MSHMS do të konsiderohet administrimi në 

protokollin e QSUNT ose marrja e Njoftimit në rruge elektronike në adresat zyrtare). 
 

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

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” Shpk              K01514009I   

Vlera ofertuar: 53,566,680 (pesedhjete e tre milion e peseqind e gjashtedhjete e gjashte mije e 

gjashteqind e tetedhjete) leke pa TVSH dhe 64,280,016 (gjashtedhjete e kater milion e dyqind e 

tetedhjete mije e gjashtembedhjete) leke me TVSH 
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 

Ska ofertues te skualifikuar 
 

* * * 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqërinë “FEDOS” Shpk, Nipt: 

K01514009I, Adresa: Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga Manol Konomi, Ndertesa Nr.14, 

Hyrja 2, Apartamenti 2, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 53,566,680 

(pesedhjete e tre milion e peseqind e gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind e tetedhjete) leke 

pa TVSH dhe 64,280,016 (gjashtedhjete e kater milion e dyqind e tetedhjete mije e 

gjashtembedhjete) leke 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, Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644, sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 10.12.2020  

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                                                       

                                                                                                  Enkelejdi JOTI 
 


