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Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Mirëmbajtje database U.E". 
 
Numri i Referencës së procedurës: REF-68300-08-11-2020 
 
Fondi limit: prej 8,720,000 (tetë milion e shtatëqind e njëzet mijë) lekë pa tvsh. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): 
Kriteret e përzgjedhjessëfituesit: 

 Çmimim ë iulëtX   oferta ekonomikisht më e favorshme 
 
Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në procedure ky ofertues me vlerën përkatëse të ofruar: 
Opetarori ekonomik"ALBANIA BUSINESS PARTNER"shpk, përkatësisht me NIPT-                  
L01409015 C,dhe vlerë 8,720,000 (tetë milion e shtatëqind e njëzet mijë)lekë pa tvsh. 
                                                               *    *    * 
Duke iu referuar procedures së lart përmendur, informojmë operatorin ekonomik"ALBANIA 
BUSINESS PARTNER" shpk me adresë :Tiranë, Bulevardi “Gjergj Fishta", se oferta e paraqitur, 
vlerë,8,720,000 (tetë milion e shtatëqind e njëzet mijë) lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Universitetit të Elbasanit "A.Xhuvani" sigurimin e 
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e 
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të procedohet 
siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 
ndryshuar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë12.08.2020. 
 
 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 
 

Për:      Shoqërinë “Farma Net Albania” Shpk, NIPT: K92201080V 
Adresa: Tirane, Njesia Bashkiake nr 8, Rruga Siri Kodra, ndertese 2-kateshe , me zone 
kadastrale 8340 dhe nr. pasurie 8/660, kati 1. 

 
Procedura e prokurimit: “Procedurë me negocim, pa shpallje parapraketë njoftimit të kontratës” 
 
Numri i referencës së procedurës: REF-67854-08-05-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Furnizimin e nevojave emergjente për një periudhë 90 ditore me 
mjete për mbrojtje personale për përballimin e situatës COVID-19”, me kusht ndërprerjen e 
kontrates menjëherë me njoftimin e MSHMS-së pas lidhjes së kontratën së parë nga QSUNT si 
rezultat i marrëveshjes kuadër që do të lidhë MSHMS në vijim të procedurës me nr. REF-65289-07-
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13-2020, “Blerje Artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin e situatës Covid-19”,  
marrëveshje kuadër me një OE, me të gjitha kushtet e përcaktuara me afat 12 muaj.  
 
Fondi limit: 
132,820,000 (njëqind e tridhjetë e dy milion e tetëqind e njëzet mijë) Lek pa TVSH dhe 
159,384,000 (njëqind e pesëdhjetë e nëntë milion e treqind e tetëdhjetë e katër mijë) Lek me TVSH. 
 
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   
90 (nentedhjete) dite, me kusht ndërprerjen e kontrates menjëherë me njoftimin e MSHMS-së pas 
lidhjes së kontratën së parë nga QSUNT si rezultat i marrëveshjes kuadër që do të lidhë MSHMS në 
vijim të procedurës me nr. REF-65289-07-13-2020, ‘Blerje Artikuj për masa mbrojtëse personale 
për përballimin e situatës Covid-19’,  marrëveshje kuadër me një OE, me të gjitha kushtet e 
përcaktuara me afat 12 muaj. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
 
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: 
 
1. “EUROMED” Shpk              K71718012P  
Nuk ka paraqitur oferte ekonomike 
 
2. “Farma Net Albania” Shpk            K92201080V   
Vlera ofertuar: 82 560 000 (tetedhjete e dy milion e peseqind e gjashtedhjete mije) leke pa TVSH 
dhe 99 072 000 (nentedhjete e nente milion e shtatedhjete e dy mije) leke me TVSH 
 
3. “FEDOS” Shpk              K01514009I   
Vlera ofertuar: 89 050 000 (tetedhjete e nente milion e pesedhjete mije) leke pa TVSH dhe 106 860 
000 (njeqind e gjashte milion e teteqind e gjashtedhjete mije) leke me TVSH 
 
4. “O.E.S DISTRIMED” Shpk             K31520054N   
Vlera ofertuar: 96 413 000 (nentedhjete e gjashte milion e katerqind e trembedhjete mije) leke pa 
TVSH dhe 115 695 600 (njeqind e pesembedhjete milion e gjashteqind e nentedhjete e pese mije e 
gjashteqind) leke me TVSH 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 
1. “EUROMED” Shpk               K71718012P    
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe asnje dokument tekniko ligjor te kerkuar ne DST per 
kualifikim. 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqërinë  “Farma Net Albania” Shpk, 
Nipt: K92201080V, Adresa: Tirane, Njesia Bashkiake nr 8, Rruga Siri Kodra, ndertese 2-kateshe , 
me zone kadastrale 8340 dhe nr. pasurie 8/660, kati 1, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 
përgjithshme prej: 82 560 000 (tetedhjete e dy milion e peseqind e gjashtedhjete mije) leke pa 
TVSH dhe 99 072 000 (nentedhjete e nente milion e shtatedhjete e dy mije) leke 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, Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644, sigurimin e 
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e 
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 11.08.2020  
 
 
 

NJOFTIME FITUESI 
 

BASHKIA TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 
Drejtuar:      Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “Çekani & Deja” sh.p.k  

Adresa: Lagjja nr.1, Bulevardi Gjorg Golemi, Godina nr 2, me nr pasurie 8/190 
Librazhd.                  

 
Proçedura e prokurimit: “Shërbim konsulence” 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit te pare: REF-44893-11-25-2019 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  
Qëllimi i kontratës është: “Hartimi i planeve të mbarështimit të fondit pyjor dhe kullosor për 
ekonominë pyjore “Pezë, “Shesh”, “Krrabë-Gurrë” 
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati  për realizimin e këtij shërbimi është 
12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarike nga data e  lidhjes së kontratës. 
 
Fondi limit: 30.399.170 (tridhjetë milion e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e 
shtatëdhjetë) lekë pa tvsh 
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