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FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:  OE ”Erzeni/SH” Shpk, me NIPT J66902027T, me administrator Z. Artor Llesha, me 

adresë: Shkodër, Lagjja Bahçallëk, Rruga Nacionale Shkodër – Tiranë, Nr. pasurie 17/910, zona 

kadastrale 8591. 

* * * 

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur me mjete elektronike -mallra. 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-56813-04-25-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Furnizim vendosje pajisje mjekesore dhe mobilimi te QSH-

ve qe do te rikonstruktohen gjate vitit 2020-2021” – Marreveshje Kuader  me nje OE 

ekonomik- ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 12 muaj. Fondi limit 53, 471, 

361 (pesedhjete e tre milion e katerqind e shtatedhjete e nje mije e treqind e gjashtedhjete  

e nje) leke pa TVSH. 

Shumatorja e cmimeve per njesi: 156,100 (njeqind e pesedhjete e gjashte mije e njeqind) 

leke pa TVSH. 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X   (shumatorja e cmimeve per njësi)  oferta 

ekonomikisht më e favorshme  

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës për proceduren “Furnizim vendosje pajisje mjekesore 

dhe mobilimi te QSH-ve qe do te rikonstruktohen gjate vitit 2020-2021” – Marreveshje 

Kuader  me nje OE ekonomik- ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 12 muaj. 

Fondi limit 53, 471, 361 (pesedhjete e tre milion e katerqind e shtatedhjete e nje mije e 

treqind e gjashtedhjete  e nje) leke pa TVSH. 

Shumatorja e cmimeve per njesi: 156,100 (njeqind e pesedhjete e gjashte mije e njeqind) 

leke pa TVSH. 

http://www.shendetesia.gov.al/


______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rruga e Kavajes,Nr. 1001, Tiranë, Shqipëri.  Tel: +355 4 2362-937. ëëë.shendetesia.gov.al 

 

 

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

 

1. OE ”Erzeni/SH” Shpk, me NIPT J66902027T me vlere te ofertes se shumatores se cmimeve per 

njesi 114, 400 (njeqind e katermbedhjete mije e katerqind  leke) pa TVSH 

Dhe shuma e vleres se pritshme te kontaratave 51,739,610 leke pa TVSH 

 

2. BOE Junik SHPK me  NIPT J88007522L, & Fedos SHPK, me NIPT K01514009I, me vlere te 

ofertes se shumatores se cmimeve per njesi 122,185(njeqind e njezet e dy mije e njeqind e 

tetedhjete e pese) leke] pa TVSH 

Dhe shuma e vleres se pritshme te kontratave 49, 836, 987.25 leke pa TVSH 

 

3. OE RO-AL Shpk, me NIPT J61811001M,  me vlere te ofertes se shumatores se cmimeve per 

njesi124,600 (njeqind e njezet e kater mije e gjashte qind leke) pa TVSH 

Dhe shuma e vleres se pritshme te kontratave 52,599, 924 leke pa TVSH 

 

4. MUCA Shpk me NIPT K01421002H nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

* * * 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

    

1- MUCA Shpk me NIPT K01421002H  

Per arsyet si me poshte: 

 

OE nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

OE nuk ka paraqitur asnje dokument per Kriteret e Pergjithshme te kualifikimit sipas 

kerkeses se DST. 

OE nuk ka paraqitur asnje dokument per Kriteret e Vecanta. ploteson kriteret e vecanta  

te kualifikimit sipas kerkeses ne DST. 

 

* * * 

 

1. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE ”Erzeni/SH” Shpk, me NIPT 

J66902027T, me administrator Artor Llesha, me adresë: Shkodër, Lagjja Bahçallëk, Rruga 

Nacionale Shkodër – Tiranë, Nr. pasurie 17/910, zona kadastrale 8591 me vlere te ofertes se 

shumatores se cmimeve per njesi 114, 400 (njeqind e katermbedhjete mije e katerqind  leke) pa 

TVSH 

Dhe shuma e vleres se pritshme te kontaratave 51,739,610 leke pa TVSH  është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, 

brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.06.2020 

Ankesa:   Jo 

  

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                  Gelardina Prodani 
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