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Nr.   ____/___Prot.                                          Tiranë, më  _____/___/ 2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (i korrigjuar) 

 

Për: BOE O.E.S DISTRIMED Sh.p.k me NIPT K31520054N me adresë Bulevardi Bajram 

Curri, pallati "Kastrati", Tiranë dhe MONTAL Sh.p.k  me NIPT J62009007F adresë 

Dervish Hima-3 kullat K.3 AP9/2, Tiranë, me përfaqësues O.E.S DISTRIMED Sh.p.k  

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Blerje Materiale mjekimi për shërbimin e Hemodinamikës për nevoja 

të QSUT, SUSN, Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalit Rajonal Fier” ndarë në 2 lote për  

- Lot. 1  - “Set për përgatitjen për koronarografine angioplastike” me fond limit/vlera 

e pritshme e kontratave 104,480,250 (njëqind e katër milion e katërqind e tetëdhjetë 

mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH dhe shumatore cmimi për njësi 185,380 

lekë pa TVSH. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-76205-10-21-2020 

Lot.1 - REF-76208-10-21-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Materiale mjekimi për shërbimin e Hemodinamikës 

për nevoja të QSUT, SUSN, Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalit Rajonal Fier” ndarë në 2 

lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm fitues për sejcilin 

lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj me  fond limit total 

335,251,850  lekë pa TVSH , për:   

- Lot. 1  - “Set për përgatitjen për koronarografine angioplastike” me fond limit/vlera e 

pritshme e kontratave 104,480,250 (njëqind e katër milion e katërqind e tetëdhjetë mijë e 

dyqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH dhe shumatore cmimi për njësi 185,380 lekë pa 

TVSH. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Jo 

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. BIOMETRIC  ALBANIA Sh.p.k me NIPT J61827062E me adresë Tiranë njësia 

bashkiake nr 2, rruga Vllazën Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25, Tiranë - 

pa ofertë ekonomike; 
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2. BOE O.E.S DISTRIMED Sh.p.k me NIPT K31520054N me adresë Bulevardi Bajram 

Curri, pallati "Kastrati", Tiranë dhe MONTAL Sh.p.k me NIPT J62009007F adresë 

Dervish Hima-3 kullat K.3 AP9/2,  Tiranë me përfaqësues O.E.S DISTRIMED Sh.p.k  

me vlerë oferte 102’929’000 (njëqind e dy milion e nëntëqind e njëzet e nëntë mijë) 

lekë pa tvsh. 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

- BIOMETRIC  ALBANIA  Sh.p.k me NIPT J61827062E me adresë Tiranë njësia 

bashkiake nr 2, rruga Vllazën Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25, Tiranë.  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

        -  pa ofertë ekonomike.  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:  

BOE O.E.S DISTRIMED Sh.p.k me NIPT K31520054N me adresë Bulevardi Bajram Curri, 

pallati "Kastrati", Tiranë dhe MONTAL Sh.p.k me NIPT J62009007F adresë Dervish Hima-3 

kullat K.3 AP9/2, Tiranë, me përfaqësues O.E.S DISTRIMED me vlerë oferte 102’929’000 

(njëqind e dy milion e nëntëqind e njëzet e nëntë mijë) lekë pa tvsh /pikët totale të 

marra[_____]se jane identifikuar si oferta të suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

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 23.12.2020 

Ankesat pas vlerësimit: Nuk ka 

* * * 

 

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Gelardina Prodani 
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