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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:     SHOQËRINE OE “FEDOS” shpk me Nr. NIPT K01514009I, 

            Adresa: TIRANE , Njesia Administrative Nr.2, Rruga Manol Konomi, Ndertesa Nr.14 

 

Procedura e prokurimit:  Kërkese Propozim 

Numri i referencës së procedurës : REF-80561-12-01-2020 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Për blerje Tuba dhe Materiale Konsumi për marrjen e 

kampioneve të Gjakut për Laboratorin Qëndror” (për 6 muaj)” me Fond Limit: 6,473,625.00 

(gjashtë milion e katërqind e shtatëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e njëzet e pesë) Lek pa TVSH dhe 

7,768,350.00 (shtatë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e treqind e pesëdhjetë) Lek me 

TVSH. 

Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: (6  muaj nga data e nënshkrimit) 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  ✓ oferta ekonomi  
 

  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të 

ofruara:  

 

1. Operatori Ekonomik “FEDOS”sh.p.k., me NIPT K01514009I, me ofertë 3,500,000 (tre milion e 

peseqind mije) lekë pa TVSH dhe 4,200,000 (kater milion e dyqind mije) lekë me TVSH, 

2. Operatori Ekonomik “KRIJON”sh.p.k., me NIPT K12023001A, nuk ka paraqitur Oferte 

Ekonomike 

3.  Operatori Ekonomik “GAMMA”sh.p.k., me NIPT K31510153H, me ofertë 4,819,300 (kater 

milion e teteqind e nentembedhjete mije e treqind) lekë pa TVSH dhe 5,783,160 (pese milion e 

shtateqind e tetedhjete e tre mije e njeqind e gjashtedhjete) lekë me TVSH, 

4. Operatori Ekonomik “SWISSMED”sh.p.k., me NIPT K81323024G, me ofertë 5,325,000 (pese 

milion e treqind e njezet e pese mije) lekë pa TVSH dhe 6,390,000 (gjashte milion e treqind  e 

nentedhjete mije) lekë me TVSH, 

 

Jane skualifikuar OE të meposhtëm:  

 

1. Operatori Ekonomik “KRIJON”sh.p.k., me NIPT K12023001A, nuk ka paraqitur Oferte 

Ekonomike 

Nga shqyrtimi I dokumentacionit u konstatua se:  

 Nuk plotëson kriteret e përgjithshme për kualifikim. 
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 Nuk plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ligjor për kualifikim. 

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

 Nuk plotëson kriteret e vecanta / kapacitetin teknik për kualifikim. 

 Nuk plotëson specifikimet teknike për kualifikim 

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike. 

  
OE nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion në SPE. KVO vlerëson se OE nuk përmbush kriteret e 

përcaktuara në DST nga AK, sipas përcaktimeve të nenit 53, pika 3, 4, 5/c, dhe nenit 54 të Ligjit Nr. 

9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe Kreut VII, neni 66, pika 3,  të VKM 

Nr. 914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin 

publik” i ndryshuar, si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta operatorit 

ekonomik “KRIJON” per proceduren e prokurimit me objekt: “Për blerje Tuba dhe Materiale 

Konsumi për marrjen e kampioneve të Gjakut për Laboratorin Qëndror” (për 6 muaj)”; nuk eshte 

ne perputhje me kriteret e vendosura ne DST duke e konsideruar oferte te pavlefshme 

 

*** 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, për “Për blerje Tuba dhe Materiale Konsumi për 

marrjen e kampioneve të Gjakut për Laboratorin Qëndror” (për 6 muaj)”, informojmë se eshte 

identifikuar si operator ekonomik i suksesshëm OE: “FEDOS” shpk me NIPT K01514009I, me ofertë 

ekonomike me vlerë: 3,500,000 (tre milion e peseqind mije) lekë pa TVSH dhe 4,200,000 (kater 

milion e dyqind mije) lekë me TVSH;  

 

Rrjedhimisht, jeni të 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 06.01.2021. 

 
 

Ankesa: Nuk ka patur ankesa. 

 

 

 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                                               

                                                                                                               Enkelejdi JOTI 

                                                                                                                  

 


