
Punoi: D.Veseli – Pergjegjes/Sek.Prokurimeve 
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)                      

Data: 14.12.2020 

________________________________________________________________________________________________________________ 

                         Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644                                1 

                                                                      

 
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 OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:      Shoqërinë  “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk          
Adresa: Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6, ap 25 
 

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e Hapur Mbi Kufirin e Lartë Monetar” - Marrëveshje 

Kuadër me disa operatorë ekonomikë (me një OE fitues për secilin lot) ku të gjitha kushtet janë 

të përcaktuara, me afat 24 muaj. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: Nr. Ref. Procedures: REF-70586-09-03-2020, Nr. Ref. 

Loti 1: REF-70593-09-03-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  Blerje materiale mjekësore specifike për Shërbimin e 

Hemodinamikës (të lidhura me ndërhyrjet në crregullimet e ritmit, IK dhe valvulat në 

Laboratorin e Kateterizimit të zemrës) për QSU “Nënë Tereza” për 24 muaj, e ndarë në 

lote (7 lote): 

Loti 1: ICDVR 
 

 

Fondi limit: Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (per lotin 

1): 34,094,000 (tridhjete e kater milion e nentedhjete e kate rmije) lek pa TVSH dhe 34,198,800 

(tridhjete e kater milion e njeqind e nentedhjete e tete mije e teteqind) lek me TVSH. Shumatorja e 

çmimeve për njësi (për lotin 1) është: 797,200 (shtateqind e nentedhjete e shtate mije e dyqind) 

lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për një periudhë kohore për 24 mujore nga 

nënshkrimi i MK; 
 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [Nr. 66] [Date 08.09.2020]  
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme   
 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë prokurimi për Loti 1: ICDVR, këto operatorë 

ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar / me vlerat përkatëse të ofruara: 
 

1. “BIOMETRIC Albania ” Shpk                               J61827062E  
 

Vlera ofertuar:  

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 797,100 (shtateqind e nentedhjete e shtate 

mije e njeqind) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë 

Marrëveshjes Kuadër: 33,770,000 (tridhjete e tre milion e shtateqind e shtatedhjete mije) lekë pa 

TVSH dhe 33,814,000 (tridhjete e tre milion e teteqind e katermbedhjete mije) lekë pa TVSH. 
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2. “O.E.S DISTRIMED” Shpk                         K31520054N 
 

Vlera ofertuar:  

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 796,700 (shtateqind e nentedhjete e 

gjashte mije e shtateqind) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen 

gjatë Marrëveshjes Kuadër: 33,999,000 (tridhjete e tre  milion e nenteqind e nentedhjete e nente 

mije) lekë pa TVSH dhe 34,103,800 (tridhjete e kater milion e njeqind e tre mije e teteqind) lekë 

me TVSH. 
 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

Nuk ka. 

* * * 
 

 

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

ekonomikë të suksesshëm: 
 

1. “BIOMETRIC Albania ” Shpk       J61827062E  
 

Vlera ofertuar:  

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 797,100 (shtateqind e nentedhjete e shtate 

mije e njeqind) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë 

Marrëveshjes Kuadër: 33,770,000 (tridhjete e tre milion e shtateqind e shtatedhjete mije) lekë pa 

TVSH dhe 33,814,000 (tridhjete e tre milion e teteqind e katermbedhjete mije) lekë pa TVSH. 

 

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

Tiranë, me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 – Tiranë, Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644, brenda 

5 ditëve nga dita e marrjes / publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 26.11.2020 

 

Ankesa: Nuk ka patur ankesa 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                                                               Enkelejdi  JOTI 


