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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 FITUESIT 

 

Për:     Shoqërinë  “MONTAL” Shpk,  
Adresa: Tirane, DERVISH HIMA-3KULLAT K.3 AP9/2. 

 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref. Procedurës REF-80292-11-27-2020 

 
Emërtimi i Loteve Nr I Ref. se Lotit 

3 Mirëmbajtje e pajisjeve EKO te prodhuesti GE/ose ekuivalent REF-80306-11-27-2020 

4 Mirëmbajtje e pajisjeve Incubator te prodhuesti GE/ose ekuivalent REF-80308-11-27-2020 

5 Mirëmbajtje e pajisjeve  Aparat Anestezie te prodhuesti GE/ose ekuivalent REF-80312-11-27-2020 

8 Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ose ekuivalent REF-80320-11-27-2020 

15 
Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi KARL STORZ/ose 

ekuivalent 
REF-80336-11-27-2020 

16 
Mirëmbajtje e pajisjeve Lithotripter prodhuesi  STORZ MEDICAL  /ose 

ekuivalent 
REF-80340-11-27-2020 

21 Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ose ekuivalent REF-80351-11-27-2020 

37 Mirëmbajtje e pajisjeve EMG prodhuesi MICROMED/ose ekuivalent REF-80393-11-27-2020 

53 Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ose ekuivalent REF-80428-11-27-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 e 

ndare ne 56 lote, me fond limit total: 167.028.246,25 (Njëqind e Gjashtëdhjetë e Shtatë  Milion e  

Njëzetë e Tetë Mijë e Dyqind e Dyzetë e Gjashtë pikë Njëzet e Pesë) lekë pa TVSH. 

 

 
Emërtimi i Loteve 

Fondi limit i 

loteve pa 

TVSH 

3 Mirëmbajtje e pajisjeve EKO te prodhuesti GE/ose ekuivalent 4101198,4 

4 Mirëmbajtje e pajisjeve Incubator te prodhuesti GE/ose ekuivalent 718032,78 

5 Mirëmbajtje e pajisjeve  Aparat Anestezie te prodhuesti GE/ose ekuivalent 1047131,1 

8 Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ose ekuivalent 9594764,2 

15 Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi KARL STORZ/ose ekuivalent 11668033 

16 
Mirëmbajtje e pajisjeve Lithotripter prodhuesi  STORZ MEDICAL  /ose 

ekuivalent 
5199754,1 

21 Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ose ekuivalent 2191994,5 

37 Mirëmbajtje e pajisjeve EMG prodhuesi MICROMED/ose ekuivalent 810978,13 

53 Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ose ekuivalent 2212937,1 
 

Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: nga data nenshkrimi kontrates deri ne daten 

31.12.2021. 
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Shenim:(Nëse afatet ligjore të proçedurës së prokurimit kalojnë datën 01.01.2021 atëherë  vlera e mirëmbajtjes 

rikalkulohet duke marrë parassysh vlerën ditore për pajisje, me afat deri në 31.12.2021.) 

 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [] [] 

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

 PËR LOTIN 3: Mirëmbajtje e pajisjeve EKO të prodhuesti GE/ose ekuivalent 

1.    “MONTAL”  shpk                                         J62009007F      

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

 Operatori Ekonomik “MONTAL” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 4.100.000 (kater 

miljon e njeqind mije) Lekë pa TVSH dhe 4.920.000 (kater milion e nenteqind e njezet 

mije) Lekë me TVSH. 
 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 4: Mirëmbajtje e pajisjeve Incubator të prodhuesti GE/ose ekuivalent 
 

1.    “MONTAL”  shpk                                         J62009007F      

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it  

Operatori Ekonomik “MONTAL” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 700.000 (shtatëqind 

mije) Lekë pa TVSH dhe 840.000 (tetëqind e dyzet mije) Lekë me TVSH. 
 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 5: Mirëmbajtje e pajisjeve Aparat Anestezie te prodhuesti GE/ose 

ekuivalent 

1.    “MONTAL”  shpk                                         J62009007F      

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

Operatori Ekonomik “MONTAL” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 1.047.000 (nje miljon e 

dyzet e shtate mije) Lekë pa TVSH dhe 1.256.400 (nje miljon e dyqind e pesedhjete e 

gjashte mije e kateqind) Lekë me TVSH. 
 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 8: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ose ekuivalent 
 

1.    “MONTAL”  shpk                                         J62009007F      

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    
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 Operatori Ekonomik “MONTAL” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 9 500 000 (nente 

million e peseqind mije) Lekë pa TVSH dhe 11 400 000 (njembedhjete million e 

katerqind mije) Lekë me TVSH. 
 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 15: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi KARL STORZ/ose 

ekuivalent 

 

1.    “MONTAL”  shpk                                         J62009007F      

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

 Operatori Ekonomik “MONTAL” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 11.600.000 

(njembedhjete miljon e gjashteqind mije) Lekë pa TVSH dhe 13.920.000 (trembedhjete 

miljon e nenteqind e njezet mije) Lekë me TVSH. 
 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 16: Mirëmbajtje e pajisjeve Lithotripter prodhuesi STORZ 

MEDICAL /ose ekuivalent 

1.    “MONTAL”  shpk                                         J62009007F      

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

 Operatori Ekonomik “MONTAL” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 5.195.000 (pese miljon 

e njeqind e nentedhjete e pese mije) Lekë pa TVSH dhe 6.234.000 (gjashte miljon e 

dyqind e tridhjete e kater mije) Lekë me TVSH. 
 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 21: Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ose 

ekuivalent 
 

1.    “MONTAL”  shpk                                         J62009007F      

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

 Operatori Ekonomik “MONTAL” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 2.190.000 (dy milion e 

njeqind e nentedhje mije) Lekë pa TVSH dhe 2.628.000 (dy miljon e gjashteqind e 

njezet e tete mije) Lekë me TVSH. 
 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 37: Mirëmbajtje e pajisjeve EMG prodhuesi MICROMED/ose 

ekuivalent 
 

1.    “MONTAL”  shpk                                         J62009007F      

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    
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 Operatori Ekonomik “MONTAL” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 810.000 (teteqind e 

dhjete mije) Lekë pa TVSH dhe 972.000 (nenteqind e shtatedhjete e dy mije) Lekë me 

TVSH. 
 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 53: Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ose 

ekuivalent 

1.    “MONTAL”  shpk                                         J62009007F      

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it   

 Operatori Ekonomik “MONTAL” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 2.212.000 (dy miljon e 

dyqind e dymbedhjete mije) Lekë pa TVSH dhe 2.654.400 (dy miljon e gjashteqind e 

pesedhjete e kater mije e katerqind) Lekë me TVSH. 
 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga Shoqëria  

“MONTAL” shpk, me NIPT J62009007F, adresë: Tirane, DERVISH HIMA-3KULLAT K.3 

AP9/2, me ofertë ekonomike Per Lotin 3 Mirëmbajtje e pajisjeve EKO të prodhuesti GE/ose 

ekuivalent:4.100.000 (kater miljon e njeqind mije) Lekë pa TVSH dhe 4.920.000 (kater milion e 

nenteqind e njezet mije) Lekë me TVSH, me ofertë ekonomike për lotin 4: Mirëmbajtje e 

pajisjeve Incubator të prodhuesti GE/ose ekuivalent: 700.000 (shtatëqind mije) Lekë pa TVSH 

dhe 840.000 (tetëqind e dyzet mije) Lekë me TVSH, me ofertë ekonomike për lotin 5: 

Mirëmbajtje e pajisjeve Aparat Anestezie te prodhuesti GE/ose ekuivalent: 1.047.000 (nje miljon 

e dyzet e shtate mije) Lekë pa TVSH dhe 1.256.400 (nje miljon e dyqind e pesedhjete e gjashte 

mije e kateqind) Lekë me TVSH, me ofertë ekonomike për lotin 8: Mirëmbajtje e pajisjeve 

Grafi prodhuesi GMM/ose ekuivalent: 9 500 000 (nente million e peseqind mije) Lekë pa 

TVSH dhe 11 400 000 (njembedhjete million e katerqind mije) Lekë me TVSH, me ofertë 

ekonomike për lotin 15: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi KARL STORZ/ose 

ekuivalent: 11.600.000 (njembedhjete miljon e gjashteqind mije) Lekë pa TVSH dhe 

13.920.000 (trembedhjete miljon e nenteqind e njezet mije) Lekë me TVSH, me ofertë 

ekonomike për lotin 16: Mirëmbajtje e pajisjeve Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL /ose 

ekuivalent: 5.195.000 (pese miljon e njeqind e nentedhjete e pese mije) Lekë pa TVSH dhe 

6.234.000 (gjashte miljon e dyqind e tridhjete e kater mije) Lekë me TVSH, me ofertë 

ekonomike për lotin 21: Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ose 

ekuivalent: 2.190.000 (dy milion e njeqind e nentedhje mije) Lekë pa TVSH dhe 2.628.000 (dy 

miljon e gjashteqind e njezet e tete mije) Lekë me TVSH, me ofertë ekonomike për lotin 37: 

Mirëmbajtje e pajisjeve EMG prodhuesi MICROMED/ose ekuivalent: 810.000 (teteqind e dhjete 

mije) Lekë pa TVSH dhe 972.000 (nenteqind e shtatedhjete e dy mije) Lekë me TVSH, me 

ofertë ekonomike për lotin 53: Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ose 

ekuivalent: 2.212.000 (dy miljon e dyqind e dymbedhjete mije) Lekë pa TVSH dhe 2.654.400 

(dy miljon e gjashteqind e pesedhjete e kater mije e katerqind) Lekë me TVSH, janë identifikuar 

si oferta të suksesshme. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 

Tiranë, me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.01.2021 

 

Ankesa: Nuk ka pasur. 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 
Enkelejdi  JOTI 


