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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  “HEALTH&LIGHT” sh.p.k,  

Adresa: TIRANE Rruga Themistokli Germenji, Nd. 11, H. 4, Ap. 4, Njesia Administrative 

Nr. 2, 1010 

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 

9 Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ose ekuivalent REF-80323-11-27-2020 

11 Mirëmbajtje e pajisjeve MAMOGRAF prodhuesi IMS/ose ekuivalent REF-80327-11-27-2020 

13 Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent REF-80331-11-27-2020 

29 Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent REF-80375-11-27-2020 

48 
Mirëmbajtje e SITEM MONTITORIMI PACIENTESH, prodhuesi 

PHILIPS/ose ekuivalent 
REF-80416-11-27-2020 

50 Mirëmbajtje e pajisjeve Mikroskop  prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent REF-80420-11-27-2020 

56 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore të prodhuesit MEDISO/ose ekuivalent REF-80434-11-27-2020 

 

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 

9 Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ose ekuivalent 1258551,9 

11 Mirëmbajtje e pajisjeve MAMOGRAF prodhuesi IMS/ose ekuivalent 4902568,3 

13 Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent 2224904,4 

29 Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent 4572273,2 

48 
Mirëmbajtje e SITEM MONTITORIMI PACIENTESH, prodhuesi PHILIPS/ose 

ekuivalent 
8498715,8 

50 Mirëmbajtje e pajisjeve Mikroskop  prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent 2672677,5 

56 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore të prodhuesit MEDISO/ose ekuivalent 7605505 

 

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

31.12.2021. 
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  
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Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

 

PËR LOTIN 9: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ose ekuivalent 

 

1.    “HEALTH&LIGHT” sh.p.k                                        L42231011L     

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

 Operatori Ekonomik “HEALTH & LIGHT” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 1.258.000 

(nje miljon e dyqind e pesedhjete e tete mije) Lekë pa TVSH dhe 1.509.600 (nje miljon 

e peseqind e nente mije e gjashteqind) Lekë me TVSH. 

Nuk ka ofertues te skualifikuar. 
 

 

 PËR LOTIN 11: Mirëmbajtje e pajisjeve MAMOGRAF prodhuesi IMS/ose 

ekuivalent 

1.    “HEALTH&LIGHT” sh.p.k                                        L42231011L     

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it   

 Operatori Ekonomik “HEALTH & LIGHT” Sh.p.k, me ofertë ekonomike: 4.902.000 

(kater miljon e nenteqind e dy mije) Lekë pa TVSH dhe 5.882.400 (pese miljon e 

teteqind e tetedhjete e dy mije e kater qind) Lekë me TVSH. 

Nuk ka ofertues te skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 13: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ose 

ekuivalent 

1.    “HEALTH&LIGHT” sh.p.k                                        L42231011L     

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it 

Operatori Ekonomik “HEALTH & LIGHT” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 2.224.000 

(dy miljon e dyqind e njezet e kater mije) Lekë pa TVSH dhe 2.668.800 (dy miljon e 

gjashteqind e gjashtedhjete e tete mije e teteqind) Lekë me TVSH. 

Nuk ka ofertues te skualifikuar. 

 PËR LOTIN 29: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi 

PHILIPS/ose ekuivalent 

1.    “HEALTH&LIGHT” sh.p.k                                                             L42231011L     

        Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it 

 Operatori Ekonomik “Health & Light” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 4.571.600 (katër 

milion e peseqind e shtatedhjetë e nje mijë e gjashte qind) Lekë pa TVSH dhe 5.485.920 

(pesë milion e katerqind e tetedhjete e pese mije e nenteqind e njezet) Lekë me TVSH. 

Nuk ka ofertues te skualifikuar. 
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 PËR LOTIN 48: Mirëmbajtje e SITEM MONTITORIMI PACIENTESH, 

prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent 

1.    “HEALTH&LIGHT” sh.p.k                                                             L42231011L     

        Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it 

 Operatori Ekonomik “HEALTH & LIGHT” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 8.498.000 

(tete miljon e katerqind e nentedhjete e tete mije) Lekë pa TVSH dhe 10.197.600 (dhjete 

miljon e njeqind e nentedhjete e shtate mije e gjashteqind) Lekë me TVSH. 

Nuk ka ofertues te skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 50: Mirëmbajtje e pajisjeve Mikroskop prodhuesi ZEISS/ ose 

ekuivalent 

1.    “HEALTH&LIGHT” sh.p.k                                                             L42231011L          

Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it 

 Operatori Ekonomik “HEALTH & LIGHT” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 2.672.000 

(dy miljon e gjashteqind e shtatedhjete e dy mije) Lekë pa TVSH dhe 3.206.400 (tre 

miljon e dyqind e gjashte mije e katerqind) Lekë me TVSH. 

Nuk ka ofertues te skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 56: Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore të prodhuesit 

MEDISO/ose ekuivalent 

 

1. “FEDOS”  shpk                                                    K01514009I      

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it   

 Operatori Ekonomik “FEDOS” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 6.900.000 (gjashte miljon 

e nenteqind mije) Lekë pa TVSH dhe 8.280.000(tete miljon e dyqind e tetedhjete mije) 

Lekë me TVSH. 

 

2. “HEALTH&LIGHT” sh.p.k                                                             

L42231011L            Emri i plotë i shoqërisë                              

numri i NIPT-it 

 Operatori Ekonomik “HEALTH & LIGHT” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 7.605.000 

(shtate milion e gjashteqind e pese mije) Lekë pa TVSH dhe 9.126.000 (nente miljon e 

njeqind e njezet e gjashte mije) Lekë me TVSH. 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. “FEDOS”  shpk                                                    K01514009I      
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        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it   

 

Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të paraqitur dhe vlerësimi/verifikimi i dokumentacionit, 

operatori ekonomik: 

 I plotëson kriteret e përgjithshme për kualifikim. 

 I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ligjor për kualifikim. 

 I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për kualifikim. 

 Nuk plotëson kriteret e vecanta / kapacitetin teknik për kualifikim. 

 I plotëson specifikimet teknike për kualifikim 

 

Gjate vleresimit te dokumentacionit te administruar per lot 56, KVO konstatoi se te dy operatoret 

ekonomike ofertues per Lot-in 56 jane te pajisur me autorizim nga i njejti prodhues. Duke qene 

se sipas DST, kriteret teknike, pika c ku kërkohet qe: Autorizimi nga prodhuesi / MAH / ose 

distributori i autorizuar (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) për të 

garantuar mirëmbajtjen cilësore, të sigurtë dhe pjesë origjinale të pajisjeve mjekësore objekt në 

këtë procedurë prokurimi. Autorizimi të jetë i vlefshëm. Autorizimi duhet te jetë origjinal i 

përkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar, KVO në zbatim të nenit 66, pika 3, paragrafi i dytë, ku 

citohet se: Nëse është e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga 

ofertuesit, të cilat duhet të jenë me shkrim ose të reflektuara në procesverbal, ju drejtua 

Prodhuesit zyrtar ne komunikim elektronike per te konfirmuar nese prodhuesi i ka leshuar keto 

dy autorizime per te dy operatoret, apo nese kane ndodhur ndryshime, duke qene se te dyja 

autorizimet rezultojne nga i njejti prodhues. Prodhuesi Mediso Medical Imaging Systems Ltd , 

konfirmon nepermjet korenspondences elektronike qe kontrata ndermjet Mediso Medical 

Imaging System Ltd me Operatorin Ekonomik Ofertues Fedos sh.p.k ka perfunduar me date 2 

Dhjetor 2020. Mediso Medical Imaging System Ltd nuk ka detyrime dhe nuk e autorizon 

Operatorin Ekonomik Ofertues Fedos sh.p.k per te ofertuar produktet dhe sherbimet ne emer te 

kompanise.  

Kontrata e vlefshme eshte vetem ndermjet Mediso Medical Imaging System Ltd me Operatorin 

Ekonomik Ofertues Saer Medical Sh.p.k te autorizuar nga prodhuesi per te ofertuar produktet 

dhe sherbimet ne emer te kompanise Medical Imaging System Ltd. 

* * * 

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

“HEALTH & LIGHT”  shpk, me NIPT L42231011L, adresë: TIRANE Rruga Themistokli 

Germenji, Nd. 11, H. 4, Ap. 4, Njesia Administrative Nr. 2, 1010, me  ofertë ekonomike:  për 

lotin 9: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ose ekuivalent: 1.258.000 (nje miljon e 

dyqind e pesedhjete e tete mije) Lekë pa TVSH dhe 1.509.600 (nje miljon e peseqind e nente 

mije e gjashteqind) Lekë me TVSH, me  ofertë ekonomike për lotin 11: Mirëmbajtje e pajisjeve 

MAMOGRAF prodhuesi IMS/ose ekuivalent: 4.902.000 (kater miljon e nenteqind e dy mije) 

Lekë pa TVSH dhe 5.882.400 (pese miljon e teteqind e tetedhjete e dy mije e kater qind) Lekë 

me TVSH, me  ofertë ekonomike për lotin 13: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi 

PHILIPS/ose ekuivalent: 2.224.000 (dy miljon e dyqind e njezet e kater mije) Lekë pa TVSH 

dhe 2.668.800 (dy miljon e gjashteqind e gjashtedhjete e tete mije e teteqind) Lekë me TVSH, 

me  ofertë ekonomike për lotin 29: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ose 

ekuivalent: 4.571.600 (katër milion e peseqind e shtatedhjetë e nje mijë e gjashte qind) Lekë pa 

TVSH dhe 5.485.920 (pesë milion e katerqind e tetedhjete e pese mije e nenteqind e njezet) 

Lekë me TVSH, me  ofertë ekonomike për lotin 48: Mirëmbajtje e SITEM MONTITORIMI 
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PACIENTESH, prodhuesi PHILIPS/ose ekuivalent: 8.498.000 (tete miljon e katerqind e 

nentedhjete e tete mije) Lekë pa TVSH dhe 10.197.600 (dhjete miljon e njeqind e nentedhjete e 

shtate mije e gjashteqind) Lekë me TVSH, me  ofertë ekonomike për lotin 50: Mirëmbajtje e 

pajisjeve Mikroskop prodhuesi ZEISS/ ose ekuivalent: 2.672.000 (dy miljon e gjashteqind e 

shtatedhjete e dy mije) Lekë pa TVSH dhe 3.206.400 (tre miljon e dyqind e gjashte mije e 

katerqind) Lekë me TVSH, me  ofertë ekonomike për lotin 56: Mirëmbajtje e pajisjeve 

mjekësore të prodhuesit MEDISO/ose ekuivalent: 7.605.000 (shtate milion e gjashteqind e pese 

mije) Lekë pa TVSH dhe 9.126.000 (nente miljon e njeqind e njezet e gjashte mije) Lekë me 

TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

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 


