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OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR 

DREJTORIA RAJONALE TIRANË 

NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR 
 

Nr. _______ Prot.                                             Tiranë më,  ___.___.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORËVE EKONOMIKË  

TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (SPE) 

Për:  Shoqerine “GAMMA” Shpk, NIPT: K31510153H 

Adresa: Njesia Administrative nr.8, Rruga Dervish Hekali, Ndertesa nr.8, Tiranë 

 

* * * 

 

Procedura e prokurimit:  Blerje kite reagente dhe materiale mjekesore per analizat e matesit ne 

gjak astrupograma (SET per 1 (nje) Analizë)”, per 24 muaj; 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72666-09-22-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia,  objekti , kohëzgjatja e kontratës etj] 

 

OBJEKTI:  “Blerje Kite dhe Reagentë, për nevojat e NJVKSH”, për mbulimin e 

nevojave të NJVKSH për 12 muaj”; 
 

FOND LIMIT:  Vlerë e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë MK: 

8’617’550 (tetë milion e gjashtëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind 

e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH. 

Shumatore Çmimi për Njësi: 330.185,03 (treqind e tridhjetë mijë e 

njëqind e tetëdhjetë e pesë presje zero tre) Lekë me TVSH. 

“Marrëveshje Kuadër me afat 1 vjeçar (12 muaj nga nënshkrimi), me një operator ekonomik, 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara”; 

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  X  
 

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

përkatëse të ofruara: 

 

1. “GAMMA” Shpk,    NIPT: K31510153H 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

Vlera: Me vlerë me vlerë 6’969’908,13 (gjashtë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e 

nëntë mijë e nëntëqind e tetë presje trembëdhjetë) leke pa TVSH. 

 

2. “KRIJON” Shpk,    NIPT K12023001A       

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  
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Vlera: Me vlerë 8’375’415.0 leke (tetë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e 

katërqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

3. “ISOMETRIC” Shpk,   NIPT L92207009A          

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

Vlera: Pa ofertë ekonomike. 

 

Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar: 

 

3. “ISOMETRIC” Shpk,   NIPT L92207009A          

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

Vlera: Pa ofertë ekonomike. 

 

Arsyeja e Skualifikimit: OE nuk ka paraqitur dokumentacion dhe ofertë ekonomike. 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1. “GAMMA” Shpk,    NIPT: K31510153H 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë me vlerë 6’969’908,13 (gjashtë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e 

nëntëqind e tetë presje trembëdhjetë) leke pa TVSH. 

 
Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë, me adresë 

Rruga“Qamil Guranjaku, Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi 

për të lidhur draft-marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.12.2020 

 

Ankesa: Për vlerësimin e bërë nga KVO është paraqitur ankesë nga OE KRIJON Shpk., me nr. 6725 

prot., datë 16.12.2020. KSHA me Vendimin nr. 6725/3 prot., datë 22.12.2020 ka vendosur 

mospranimin e ankimit. OE KRIJON Shpk ka paraqitur ankesë pranë KPP ku kjo e fundit 

me Vendimin KPP Nr. 44/2021, Nr. 1819 Protokolli, Datë 29.12.2020, ka vendosur: Të mos 

pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Krijon” sh.p.k. për procedurën e prokurimit 

“Procedurë e hapur”, me nr. REF-72666-09-22-2020, me objekt: “Blerje Kite dhe 

Reagentë, për nevojat e NJVKSH”, me fond limit 8.617.550 (pa TVSH), zhvilluar në datën 

18.11.2020, nga autoriteti kontraktor Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë..[..]; 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Bora SALAJ 
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