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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, ___.___.2021 

   

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR (SPE) 

 

Për:  “FLORIFARMA” shpk me NIPT  K08002506W 

Tirane Njesia bashkiake Nr 9, Bulevardi Zogu i Pare, Zona Kadastrale Nr. 8360, Nr pasurie 1/220- N27  

 

                                                                        * * * 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur-Mallra ,me mjete elektronike” - Marrëveshje 

Kuadër me nje operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 

 

Nr. references se Procedures : REF-79058-11-17-2020 

 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Doreza egzaminimi josterile për mbulimin e nevojave 12 

mujore të QSUNT”: 

 

1. Fondi limit/ Vlera e pritshme e kontratës: 40’275’000 (dyzet milion e dyqind e 

shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH dhe 48’330’000 (dyzet e tetë milion e treqind e 

tridhjetë mijë) lekë me TVSH 

2. Burimi i Financimit:  Buxheti Shtetit 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Doreza egzaminimi josterile për mbulimin 

e nevojave 12 mujore të QSUNT” 

 
Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë vetem nje operatorë ekonomikë, me shumatoren 

e çmimit për njësi të ofruar/ me vlera përkatëse të ofruara: 
 

 Operatori Ekonomik “CAPTAIN DIN” sh.p.k me NIPT L71619020J me adrese: 

Tirane, Rruga Komuna e Parisit, Nr. 8 nuk ka paraqitur oferte. 

 

 Operatori Ekonomik “PHARMA PLUS” sh.p.k me NIPT L61424012N me adrese: 

Tirane, Kashar, Mezez, Rruga Pavaresia, Ndertesa nr 1, Kati i Pare, Zyra 170 dhe 

Magazine, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 26,910,000 (njezet e gjashte 

miljon e nente qind e dhjete mije) Lek pa TVSH dhe 32,292,000 (tridhjete e dy miljon e 

dyqind e nentedhjete e dy mije) Lek me TVSH. 
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 Operatori Ekonomik “CARPATHIA ALBANIA” sh.p.k me NIPT L41629009A 

me adrese: Tirane Kashar Mezez, Rruga "Pavaresia" Ndertesa Nr. 1, Kati i Trete, Zyra 

340 dhe magazine, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 29,205,000 (njezet 

e nente milion e dzqind e pese mije) Lek pa TVSH dhe 35,046,00 (tridhjete e pese 

miljon e dyzete e gjashte mije) Lek me TVSH. 

 

 Operatori Ekonomik “FLORIFARMA” sh.p.k me NIPT K08002506W me adrese: 

Tirane, Njesia bashkiake Nr 9, Bulevardi Zogu i Pare, Zona Kadastrale Nr. 8360, Nr 

pasurie 1/220- N27, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 30,825,000 

(tridhjetë milion e tetëqind e njezet e pese mije) Lek pa TVSH dhe 36,990,000 (tridhjete 

e gjashte miljon e nenteqind e nentedhjete mije) Lek me TVSH. 

 

 Operatori Ekonomik “TRIMED” sh.p.k me NIPT K51612031J me adrese: Tirane 

Kashar KASHAR Autostrada "Tirane -Durres", Km 10, Zone Kadastrale 2105, 

Nr.Pasurie 95/11, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 32,332,500 

(tridhjete e dy miljon e treqind e tridhjete e dy mije e peseqind) Lek pa TVSH dhe 

38,799,000 (tridhjete e tete miljon e shtateqind e nente dhjete e nente mije) Lek me 

TVSH. 
 

 Operatori Ekonomik “FARMA NET ALBANIA” sh.p.k me NIPT K92201080V me  

adrese: Tirane, Njesia Bashkiake nr 8, Rruga Siri Kodra, ndertese 2-kateshe , me zone 

kadastrale 8340 dhe nr pasurie 8/660, kati 1, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te 

kontrates: 35,775,000 (tridhjete e pese milion e shtatëqind e shtatedhjetë e pese mijë) Lek 

pa TVSH dhe 42,930,000 (dyzete e dy miljon e nenteqind e tridhjete mije) Lek me 

TVSH. 

 

 Operatori Ekonomik “BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k me NIPT J61827062E me  

adrese: Tirane, Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, 

kati 6,ap 25, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 37,575,000 (tridhjetë e 

shtatë milion e pesëqind e shtatedhjetë e pese mijë) Lek pa TVSH dhe 45,090,000 

(dyzete e pese miljon e nentedhjete mije) Lek me TVSH. 

 

 Operatori Ekonomik “MALBERTEX” sh.p.k me NIPT K71821009N me adrese: 

Tirane, SIRI KODRA BLL.MAGAZINAVE, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te 

kontrates: 38,400,000 (tridhjetë e tete milion e kater qind mije) Lek pa TVSH dhe 

46,080,000 (dyzete e gjashte miljon e tetedhjete mije) Lek me TVSH. 

 

 Operatori Ekonomik “EGIAN MED” sh.p.k me NIPT L71715003C me adrese: Tirane, 

Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Godina ''Condor Centre'', Kati 4, i cili ka 

ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 39,150,000 (tridhjetë e nente milion e njeqind 

e pesedhjetë mijë) Lek pa TVSH dhe 46,980,000 (dyzete e gjashte miljon e e nenteqind 

e tetedhjete mije) Lek me TVSH. 

 

 Operatori Ekonomik “FEDOS” sh.p.k me NIPT K01514009I me adrese: Tirane, Njesia 

Administrative Nr.2, Rruga Manol Konomi, Ndertesa Nr.14, Hyrja 2, Apartamenti 2, i 

cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 39,825,000 (tridhjetë e nente milion e 

tetëqind e njezet e pese mije) Lek pa TVSH dhe 47,790,000 (dyzete e shtate miljon e 

shtateqind e nentedhjete mije) Lek me TVSH. 
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 Operatori Ekonomik “EUROMED” sh.p.k me NIPT K71718012P me adrese: Tirane, 

Bulevardi Bajram Curri, Prane Marternitetit te ri, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme 

te kontrates: 40,050,000 (dyzete milion e pesëdhjetë mijë) Lek pa TVSH dhe 48,060,000 

(dyzete e tete miljon e gjashtedhjete mije) Lek me TVSH. 
 

 

* * * 
 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

  Operatori Ekonomik “CAPTAIN DIN” sh.p.k me NIPT L71619020J me adrese: 

Tirane, Rruga Komuna e Parisit, Nr. 8 nuk ka paraqitur Oferte Ekonomike. 

 

 Operatori Ekonomik “PHARMA PLUS” sh.p.k me NIPT L61424012N me adrese: 

Tirane, Kashar, Mezez, Rruga Pavaresia, Ndertesa nr 1, Kati i Pare, Zyra 170 dhe 

Magazine, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 26,910,000 (njezet e gjashte 

miljon e nente qind e dhjete mije) Lek pa TVSH dhe 32,292,000 (tridhjete e dy miljon e 

dyqind e nentedhjete e dy mije) Lek me TVSH. 

 

 Operatori Ekonomik “CARPATHIA ALBANIA” sh.p.k me NIPT L41629009A 

me adrese: Tirane Kashar Mezez, Rruga "Pavaresia" Ndertesa Nr. 1, Kati i Trete, Zyra 

340 dhe magazine, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 29,205,000 (njezet 

e nente milion e dzqind e pese mije) Lek pa TVSH dhe 35,046,00 (tridhjete e pese 

miljon e dyzete e gjashte mije) Lek me TVSH. 

 

 Operatori Ekonomik “MALBERTEX” sh.p.k me NIPT K71821009N me adrese: 

Tirane, SIRI KODRA BLL.MAGAZINAVE, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te 

kontrates: 38,400,000 (tridhjetë e tete milion e kater qind mije) Lek pa TVSH dhe 

46,080,000 (dyzete e gjashte miljon e tetedhjete mije) Lek me TVSH. 

 
 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

 Operatori Ekonomik “CAPTAIN DIN” me NIPT L71619020J me adrese: Tirane, 

Rruga Komuna e Parisit, Nr. 8 nuk ka paraqitur Oferte Ekonomike. 

 

 Shqyrtohet dokumentacioni i paraqitur nga OE “PHARMA PLUS” sh.p.k me NIPT 

L61424012N adrese: Tirane, Kashar, Mezez, Rruga Pavaresia, Ndertesa nr 1, Kati i 

Pare, Zyra 170 dhe Magazine, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 

26,910,000 (njezet e gjashte miljon e nente qind e dhjete mije) Lek pa TVSH dhe 

32,292,000 (tridhjete e dy miljon e dyqind e nentedhjete e dy mije) Lek me TVSH. 

 

 

Nga shqyrtimi I dokumentacionit u konstatua se: 

 I plotëson kërkësat e përgjithshme për kualifikim. 

 Nuk i plotëson kriteret e vecanta të përcaktuara në DT. 

 Nuk plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për 

kualifikim. 

 Nuk i plotëson kriteret e kapacitetit teknike të përcaktuara në DT. 
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 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës ka gabime aritmetike. 

 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, 

“Për Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u 

konstatua se oferta operatorit ekonomik OE, nuk ka plotesuar dokumentacionin e kerkuar 

perkatesisht si me poshte: 

1. OE nuk ka paraqitur Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha dertyrimeve të 

maturuara të energjisë elektrinke. Vërtetimi i paraqitur është në emër të CFO Pharma 

dhe jo Pharma Plus. Referuar Kontratës së Qirasë me nr. 373 Rep., 198 Kol., datë 

31.01.2020, citohet se: Objekti jepet me qira kundrejt këtyre kushteve: - Qiramarrësi 

është i detyruar të paguajë shpenzimet për administrimin e objektit që merr me qira, 

energjinë elektrike, ujë e të tjera të ngjashme me këto sipas konsumit të tyre si dhe të 

gjitha detyrimet që rrjedhin nga kjo kontratë. Duke qenë operator ekonomik i regjistruar 

në RSH., sipas kërkesave të germës e) të Sek. 2 (Kriteret e veçanta të kualifikimit), OE ka 

detyrimin të paraqesë vërtetim OSHEE ku evidentohet se nuk ka detyrime të energjisë 

elektrike për muajt e maturuar. 

2. OE nuk ka plotesuar kerkesat e DST në pikën 5 ku kërkohet qe: Ofertuesi duhet te 

paraqese Certifikate konformiteti CE sipas direktives MDD 93/42 EEC (te perditesuar) 

ose sipas normes  EU 2016/425, (te  perditesuar) ose certifikim FDA,  per  artikullin  e 

ofruar, sipas kategorizimit perkates, te perkthyer dhe te noterizuar.  Eshte paraqitur 

certifikate per shitje te lire. Nuk ka vertetim i njesimit se kopjes me origjinalint nga 

noteri. Dokumentacioni administrohet vetem i perkthyer por nuk administrohet ne 

origjinale dhe as ne kopje te noterizuar origjinale çka nuk vërteton origjinalitetin e 

dokumentit të përkthyer. 

3. Kërkesa e DST për çertifikim FDA, i referohet US Food and Drug Administration 

(fda.gov), pra Agjensia e Ushqimit dhe e Barnave e Shteteve të Bashkuara, e cila është 

ekuivalente e EMA (Europian Medicines Agency) Agjencia Europiane e Barnave, dhe jo 

çertifikim FDA të cilën ka paraqitur prodhuesi dhe që i korrespondon Agjencisë së 

Ushqimit dhe Barnave të Tailandës. 

4. Në DST kërkohet që: 6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave 

ose nga distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi, ku ne cdo rast te dokumentohet 

lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikullit të tij. (të 

perkthyer dhe te noterizuar). OE ka paraqitur për Phoenix Rubber Products Co.,LTD e 

cila autorizon MBTW LLC / MBTW LLC dhe më pas autorizon Albadent Group AL, 

është vetem e  perkthyer dhe nuk administrohet ne origjinale dhe as ne kopje te 

noterizuar origjinale, në kundërshtim me DST ku kërkohet që: Të gjithë dokumentat 

duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një 

dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për 

skualifikim. 

5. Në DST kërkohet: Autorizim nga MAH / Prodhuesi ose Distributori zyrtar i autorizuar 

nga prodhuesi. OE ka paraqitur autorizim nga distributori i distributorit të autorizuar, 

në kundërshtim me kërkesat e DST. OE ka paraqitur Autorizim nga: Phoenix Rubber 

Products Co.,LTD e cila autorizon MBTW LLC / MBTW LLC, i cili autorizon 

Albadent Group AL, ku kjo e fundit autorizon ofertuesin. 

 

KVO vlerëson se OE nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST nga AK, sipas 

përcaktimeve të nenit 53, pika 3, 4, 5/c, dhe nenit 54 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, 

“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe Kreut VII, neni 66, pika 3,  të VKM Nr. 

914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar 
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 Shqyrtohet dokumentacioni i paraqitur nga OE “CARPATHIA ALBANIA” 

sh.p.k me NIPT L41629009A adrese: Tirane Kashar Mezez, Rruga "Pavaresia" 

Ndertesa Nr. 1, Kati i Trete, Zyra 340 dhe magazine , i cili ka ofertuar me vlere te 

pritshme te kontrates: 29,205,000 (njezet e nente milion e dzqind e pese mije) Lek pa 

TVSH dhe 35,046,00 (tridhjete e pese miljon e dyzete e gjashte mije) Lek me TVSH. 

 

Nga shqyrtimi I dokumentacionit u konstatua se: 

 I plotëson kërkësat e përgjithshme për kualifikim. 

 Nuk i plotëson kriteret e vecanta të përcaktuara në DT. 

 Nuk plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për 

kualifikim. 

 Nuk i plotëson kriteret e kapacitetit teknike të përcaktuara në DT. 

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike. 

 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, 

“Për Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u 

konstatua se oferta operatorit ekonomik OE, nuk ka plotesuar dokumentacionin e 

kerkuar perkatesisht si me poshte: 

1. OE nuk ka paraqitur Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha dertyrimeve të 

maturuara të energjisë elektrinke. Vërtetimi i paraqitur është në emër të CFO Pharma 

dhe jo Carpathaia. Referuar Kontratës së Qirasë me nr. 324 Rep., 427 Kol., datë 

02.03.2020, citohet se: Objekti jepet me qira kundrejt këtyre kushteve: - Qiramarrësi 

është i detyruar të paguajë shpenzimet për administrimin e objektit që merr me qira, 

energjinë elektrike, ujë e të tjera të ngjashme me këto sipas konsumit të tyre si dhe të 

gjitha detyrimet që rrjedhin nga kjo kontratë. Duke qenë operator ekonomik i regjistruar 

në RSH., sipas kërkesave të germës e) të Sek. 2 (Kriteret e veçanta të kualifikimit), OE ka 

detyrimin të paraqesë vërtetim OSHEE ku evidentohet se nuk ka detyrime të energjisë 

elektrike për muajt e maturuar. 

2. Në DST kërkohet që: a)  Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit (2017, 

2018, 2019) të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë 

dhe të konfirmuara nga ky autoritet. OE nuk ka paraqitur bilancet e kërkua në DST. 

3. OE nuk ka plotesuar kerkesat e DST në pikën 5 ku kërkohet qe: Ofertuesi duhet te 

paraqese Certifikate konformiteti CE sipas direktives MDD 93/42 EEC (te perditesuar) 

ose sipas normes  EU 2016/425, (te  perditesuar) ose certifikim FDA,  per  artikullin  e 

ofruar, sipas kategorizimit perkates, te perkthyer dhe te noterizuar.  Eshte paraqitur 

certifikate per shitje te lire. Nuk ka vertetim i njesimit se kopjes me origjinalint nga 

noteri. Dokumentacioni administrohet vetem i perkthyer por nuk administrohet ne 

origjinale dhe as ne kopje te noterizuar origjinale çka nuk vërteton origjinalitetin e 

dokumentit të përkthyer. 

4. Kërkesa e DST për çertifikim FDA, i referohet US Food and Drug Administration 

(fda.gov), pra Agjensia e Ushqimit dhe e Barnave e Shteteve të Bashkuara, e cila është 

ekuivalente e EMA (Europian Medicines Agency) Agjencia Europiane e Barnave, dhe jo 

çertifikim FDA të cilën ka paraqitur prodhuesi dhe që i korrespondon Agjencisë së 

Ushqimit dhe Barnave të Tailandës. 

5. Në DST kërkohet që: 6. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave 

ose nga distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi, ku ne cdo rast te dokumentohet 

lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikullit të tij. (të 
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perkthyer dhe te noterizuar). OE ka paraqitur për Phoenix Rubber Products Co.,LTD e 

cila autorizon MBTW LLC / MBTW LLC dhe më pas autorizon Albadent Group AL, 

është vetem e  perkthyer dhe nuk administrohet ne origjinale dhe as ne kopje te 

noterizuar origjinale, në kundërshtim me DST ku kërkohet që: Të gjithë dokumentat 

duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një 

dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për 

skualifikim. 

6. Në DST kërkohet: Autorizim nga MAH / Prodhuesi ose Distributori zyrtar i autorizuar 

nga prodhuesi. OE ka paraqitur autorizim nga distributori i distributorit të autorizuar, 

në kundërshtim me kërkesat e DST. OE ka paraqitur Autorizim nga: Phoenix Rubber 

Products Co.,LTD e cila autorizon MBTW LLC / MBTW LLC, i cili autorizon 

Albadent Group AL, ku kjo e fundit autorizon ofertuesin. 

7. Në DST kërkohet: 1. Deshmi nga operatori ekonomik per furnizime të mëparshme të 

ngjashme në një vlerë sa 30% e vleres së fondit limit* të kontratës që prokurohet dhe qe 

eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. a) Si dëshmi për 

përvojën e mëparshme me nje ent publik, kërkohet kontrata/kontratat perkatese te 

shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre. b) Në rastin e përvojës së 

mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm  faturat  tatimore te 

shitjes ku te shënohen qarte datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. 

Shënim*: Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 30% do te 

aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të kontratave, 

konkretisht mbi Vlerën e pritshme të kontratave të përcaktuara në pikën 2.8 / Seksioni 2 i 

DST.  30% i Vleres se Fondit Limit pa TVSH eshte: 12.082.500. 

OE ka paraqitur fatura të ngjashme në vlerë 5.085.245 nderkohe 30% i Fondit Limit PA 

TVSH per kte procedure eshte : 12.082.500. 

 

KVO vlerëson se OE nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST nga AK, sipas 

përcaktimeve të nenit 53, pika 3, 4, 5/c, dhe nenit 54 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, 

“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe Kreut VII, neni 66, pika 3,  të VKM Nr. 

914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. 

 

 

 Shqyrtohet dokumentacioni i paraqitur nga OE “MALBERTEX” sh.p.k me 

NIPT K71821009N adrese: Tirane, SIRI KODRA BLL.MAGAZINAVE , i cili ka 

ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 38,400,000 (tridhjetë e tete milion e kater 

qind mije) Lek pa TVSH dhe 46,080,000 (dyzete e gjashte miljon e tetedhjete mije) 

Lek me TVSH. 

 

Nga shqyrtimi I dokumentacionit u konstatua se: 

 Nuk plotëson kërkësat e përgjithshme për kualifikim. 

 Nuk plotëson kriteret e vecanta të përcaktuara në DT. 

 Nuk plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për    

kualifikim. 

 Nuk plotëson kriteret e kapacitetit teknike të përcaktuara në DT. 

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike. 

 

OE nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion në SPE. KVO vlerëson se OE nuk përmbush 

kriteret e përcaktuara në DST nga AK, sipas përcaktimeve të nenit 53, pika 3, 4, 5/c, dhe 

nenit 54 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si 
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dhe Kreut VII, neni 66, pika 3,  të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. 

 

 

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

ekonomikë i suksesshëm: 

 
 

 Operatori Ekonomik “FLORIFARMA” sh.p.k me NIPT K08002506W adrese: Tirane, 

Njesia bashkiake Nr 9, Bulevardi Zogu i Pare, Zona Kadastrale Nr. 8360, Nr pasurie 

1/220- N27,i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 30,825,000 (tridhjetë 

milion e tetëqind e njezet e pese mije) Lek pa TVSH dhe 36,990,000 (tridhjete e gjashte 

miljon e nenteqind e nentedhjete mije) Lek me TVSH. 

 

 

               

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

adresë “Rruga e Dibrës”, Nr. 372, Tiranë, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi, për nënshkrimin e Marrëveshjes Kuadër 

 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.12.2020 

 
 

Ankesa: ka ose jo:   JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 
   

 

                                                                 

  

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                                                             Enkelejdi  JOTI 

 

  

 

  


