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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 OPERATORËVE EKONOMIKË  

TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:  OE “EUROMED” Shpk, me NIPT K71718012P 

         Adresa: Tirane, Rruga George W.Bush, Ndertesa Nr.5, Hyrja 5, Apartamenti 17, 1017 

  

* * * 

Procedura e prokurimit:  Procedurë e Hapur (Prokurim Elektronik) – Marrëveshje Kuadër me një 

OE me të gjitha kushtet e përcaktuara, me afat 12 muaj nga lidhja e MK. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83967-01-13-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekimi sisteme  të veçanta për mbulimin e 

nevojave 12 mujore të QSUT”Nënë Tereza“. 

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

Fondi limit: 8,699,940 (tetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e dyzet ) 

lekë pa TVSH dhe 10,439,928 (dhjetë milion e katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e 

njëzet e tetë) lekë me TVSH. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   çmimi më i ulët X 

 

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

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. OE “EUROMED” Shpk, me NIPT K71718012P 

Vlera e pritshme  të ofruar/vlera: 8,388,000 (tete milion e treqind e tetetdhjete e tete mije) leke pa 

TVSH  dhe 10,065,600 (dhjete milion e gjashtedhjete e pese mije e gjashteqind) leke me TVSH. 

2. OE “FEDOS” Shpk, me NIPT K01514009I 

Vlera e pritshme  të ofruar/vlera: 8,505,000 (tete milion e peseqind e pese mije) lekë pa TVSH 

dhe 10,206,000 (dhjete milion e dyqind e gjashte mije) lekë me TVSH. 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: Nuk ka operatore te skualifikuar. 

 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

OE “EUROMED” Shpk, me NIPT: K71718012P, me oferte: 8,388,000 (tete milion e treqind 

e tetetdhjete e tete mije  ) leke pa TVSH  dhe 10,065,600 (dhjete milion e gjashtedhjete e pese 

mije e gjashteqind) leke me TVSH 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 

Tiranë me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tirane brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi për nënshkrimin e marrëveshjes kuadër. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 19.02.2021 

 

Ankesa: JO 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Enkelejdi JOTI 

 

 

 

 

 

 

 


