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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  “Fedos” shpk,  

Adresa: Njesia Administrative Nr.2, Rruga Manol Konomi, Ndertese Nr.14, Hyrja 2, Ap.2, 

Tiranë 

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 

17 Mirëmbajtje e pajisjeve Endoskopike prodhuesi PENTAX/ose ekuivalent REF-80342-11-27-2020 

28 
Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ose 

ekuivalent 
REF-80372-11-27-2020 

42 
Mirëmbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi DE SOUTER/ose 

ekuivalent 
REF-80403-11-27-2020 

44 
Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ose 

ekuivalent 
REF-80407-11-27-2020 

47 
Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti  prodhuesi Nihon Kohden/ose 

ekuivalent 
REF-80414-11-27-2020 

52 
Mirëmbajtje e pajisjeve SHTRAT Operator prodhuesi MAQUET/ose 

ekuivalent 
REF-80426-11-27-2020 

 

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 

17 Mirëmbajtje e pajisjeve Endoskopike prodhuesi PENTAX/ose ekuivalent 192532,5 

28 Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ose ekuivalent 720031,27 

42 
Mirëmbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi DE SOUTER/ose 

ekuivalent 
199992,04 

44 Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent 1859345,8 

47 
Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti  prodhuesi Nihon Kohden/ose 

ekuivalent 
2420001,1 

52 Mirëmbajtje e pajisjeve SHTRAT Operator prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent 2099946,7 
 

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 [] [] 



________________________________________________________________________________________________________________ 

       Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644; www.qsut.gov.al              2 

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: 

 

 PËR LOTIN 17: Mirëmbajtje e pajisjeve Endoskopike prodhuesi PENTAX/ose 

ekuivalent 
 

1. “FEDOS”  shpk                                                    K01514009I      

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it   

 Operatori Ekonomik “FEDOS” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 192.530 (nje qind e 

nentedhjete e dy mije e peseqind e tridhjete) Lekë pa TVSH dhe 231.036 (dyqind e 

tridhjete e nje mije e tridhjete e gjashte) Lekë me TVSH. 
 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 28: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON 

KOHDEN/ose ekuivalent 

 

1.  “FEDOS” shpk                                                    K01514009I      

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it   

 Operatori Ekonomik “FEDOS” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 720.000 (shtateqind e njezet 

mije) Lekë pa TVSH dhe 864.000 (teteqind e gjashtedhjete e kater mije) Lekë me TVSH. 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 42: Mirëmbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi DE 

SOUTER/ose ekuivalent 
 

1. “FEDOS”  shpk                                                    K01514009I       

       Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it  

 Operatori Ekonomik “FEDOS” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 199.990 (njeqind e 

nentedhjete e nente mije e nenteqind e nentedhjete) Lekë pa TVSH dhe 239.988 (dyqind 

e tridhjete e nente mije e nenteqind e tetedhjete e tete) Lekë me TVSH. 
 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 44: Mirëmbajtje e pajisjeve të Kardiokirurgjise prodhuesi 

MAQUET/ose ekuivalent 
 

1. “FEDOS”  shpk                                              K01514009I      

           Emri i plotë i shoqërisë             numri i NIPT-it  
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 Operatori Ekonomik “FEDOS” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 1.859.300 (nje miljon e 

teteqind e pesedhjete e nente mije e treqind) Lekë pa TVSH dhe 2.231.160 (dy miljon e 

dyqind e tridhjete e nje mije e njeqind e gjashtedhjete) Lekë me TVSH. 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 47: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon 

Kohden/ose ekuivalent 

1. “FEDOS”  shpk                                              K01514009I     

         Emri i plotë i shoqërisë             numri i NIPT-it  

 Operatori Ekonomik “FEDOS” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 2.420.000 (dy miljon e 

katerqind e njezet mije) Lekë pa TVSH dhe 2.904.000 (dy miljon e nenteqind e kater 

mije) Lekë me TVSH. 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

 PËR LOTIN 52: Mirëmbajtje e pajisjeve SHTRAT Operator prodhuesi 

MAQUET/ose ekuivalent 

1. “FEDOS”  shpk                                              K01514009I      

       Emri i plotë i shoqërisë           numri i NIPT-it  

 Operatori Ekonomik “FEDOS” Sh.p.k me ofertë ekonomike: 2.099.940 (dy milion e 

nentedhjete mije e nenteqind e dyzet) Lekë pa TVSH dhe 2.519.928 (dy miljon e 

peseqind e nentembedhjete mije e nenteqind e njezet e tete) Lekë me TVSH. 

Nuk ka ofertues të skualifikuar. 

 

* * * 

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

“Fedos” shpk, me NIPT K01514009I, adresë: Adresa: Njesia Administrative Nr.2, Rruga 

Manol Konomi, Ndertese Nr.14, Hyrja 2, Ap.2, Tiranë, me ofertë ekonomike për lotin 17: 

Mirëmbajtje e pajisjeve Endoskopike prodhuesi PENTAX/ose ekuivalent: 192.530 (nje qind e 

nentedhjete e dy mije e peseqind e tridhjete) Lekë pa TVSH dhe 231.036 (dyqind e tridhjete e 

nje mije e tridhjete e gjashte) Lekë me TVSH,me ofertë ekonomike për lotin 28: Mirëmbajtje e 

pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ose ekuivalent: 720.000 (shtateqind e njezet 

mije) Lekë pa TVSH dhe 864.000 (teteqind e gjashtedhjete e kater mije) Lekë me TVSH, me 

ofertë ekonomike për lotin 42: Mirëmbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi DE 

SOUTER/ose ekuivalent: 199.990 (njeqind e nentedhjete e nente mije e nenteqind e nentedhjete) 

Lekë pa TVSH dhe 239.988 (dyqind e tridhjete e nente mije e nenteqind e tetedhjete e tete) 

Lekë me TVSH, me ofertë ekonomike për lotin 44: Mirëmbajtje e pajisjeve të Kardiokirurgjise 

prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent 1.859.300 (nje miljon e teteqind e pesedhjete e nente mije e 

treqind) Lekë pa TVSH dhe 2.231.160 (dy miljon e dyqind e tridhjete e nje mije e njeqind e 

gjashtedhjete) Lekë me TVSH, me ofertë ekonomike për lotin 47: Mirëmbajtje e pajisjeve 

Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ose ekuivalent: 2.420.000 (dy miljon e katerqind e 

njezet mije) Lekë pa TVSH dhe 2.904.000 (dy miljon e nenteqind e kater mije) Lekë me 

TVSH, me ofertë ekonomike për lotin 52: Mirëmbajtje e pajisjeve SHTRAT Operator prodhuesi 
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MAQUET/ose ekuivalent: 2.099.940 (dy milion e nentedhjete mije e nenteqind e dyzet) Lekë pa 

TVSH dhe 2.519.928 (dy miljon e peseqind e nentembedhjete mije e nenteqind e njezet e tete) 

Lekë me TVSH, janë identifikuara si oferta të 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 


