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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 

 

Për:  OE “O.E.S DISTRIMED” Shpk, me NIPT K31520054N  

         Adresa: Bulevardi Bajram Curri, pallati"Kastrati", Tirane 

   

 * * *  

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e Hapur”-Marrëveshje Kuadër me nje operator ekonomikë ku 

të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81169-12-04-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje maska dhe artikuj specifik per oskigjenoterapine e te 

semureve me Covid-19 te shtruar ne QSUNT per mbulimin e nevojave 12 mujore” 

 

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

 

Fondi limit: 68,573,298.40 (gjashtëdhjetë e tetë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e 

dyqind e nentedhjete e tetë pike katër) leke pa TVSH dhe 82,287,958.08 (tetëdhjetë e dy million 

e dyqind e tetëdhjetë  e shtate mije e nenteqind e pesedhjete e tete pike zero tetë)  leke me TVSH 

 

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 270,120.47 (dyqind e shtatedhjete mije e njeqind e 

njezet pike dyzet e shtate) leke pa TVSH 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   çmimi më i ulët X 

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. “O.E.S DISTRIMED” shpk me Nipt K31520054N 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera : Me shumatore te cmimeve per njesi: 237 315 

(dyqind e tridhjete e shtate mije e treqind e pesembedhjete ) leke pa TVSH  dhe me vlerë të 

pritshme të kontratave 67 400 000 (gjashtedhjete e shtate milion e katerqind mije) leke pa TVSH 

dhe 80 880 000 (tetedhjete milion e teteqind e tetedhjete mije) leke me TVSH. 
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

Nuk ka operatore te skualifikuar. 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

 

“O.E.S DISTRIMED” shpk me Nipt K31520054N 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera : Me shumatore te cmimeve per njesi: 237 315 

(dyqind e tridhjete e shtate mije e treqind e pesembedhjete ) leke pa TVSH  dhe me vlerë të 

pritshme të kontratave 67 400 000 (gjashtedhjete e shtate milion e katerqind mije) leke pa TVSH 

dhe 80 880 000 (tetedhjete milion e teteqind e tetedhjete mije) leke me TVSH. 

 

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

Tiranë me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tirane brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi për nënshkrimin e marrëveshjes kuadër. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 11.01.2021 

 

Ankesa: JO 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ENKELEJDI JOTI 

 

 

 

 

 

 

 

 


