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      MINISTRIA E SHËNDETËSISË 
OPERATORI I  SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR 

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL LEZHË 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

     

Nr.____Prot.                                                                                                  Date 03 .03.2021                             

 

Për:    MONTAL 

* * * 

Procedura e prokurimit: E HAPUR 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83645-01-06-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  Loti 2: F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe 

Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data: 11.01.2021] 

[Numri: 3] 

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.  Emri i plotë i shoqërisë : BIOMETRIC ALBANIA SHPK    numri i NIPT-it: J61827062E   

Vlera (me numra dhe fjalë) :   13,606,000.00 (trembedhjete milion e gjashteqind e gjashte mije ) 

leke pa TVSH dhe  16,372,200 (gjashtembedhjete milion e treqind e shtatedhjete e dy  mije e 

dyqind ) leke me TVSH. 

  

2. Emri i plotë i shoqërisë: EUROMED SHPK    numri i NIPT-it: K71718012P   

Vlera (me numra dhe fjalë)     ______________________________ 

 

3. Emri i plotë i shoqërisë: FEDOS  SHPK    numri i NIPT-it: K01514009I   

Vlera (me numra dhe fjalë) :   12,735,000.00 (dymbedhjete milion e shtateqind e tridhjete e pese 

mije) leke pa TVSH dhe  15,282,000.00 (pesembedhjete milion e dyqind e tetdhjete e dy mije  ) 

leke me TVSH 

 

 

4. . Emri i plotë i shoqërisë: ISOMETRIC SHPK    numri i NIPT-it: L92207009A   

Vlera (me numra dhe fjalë)     ______________________________ 

 

5. Emri i plotë i shoqërisë: MONTAL  SHPK    numri i NIPT-it:  J62009007F   



Vlera (me numra dhe fjalë): 12,930,000.00 (dymbedhjete milion e neteqin e tridhjete mije) leke 

pa TVSH dhe   15,516,000.00 (pesembedhjete milion e peseqind e gjashtembedhjete mije) leke 

me TVSH. 

 

6.  Emri i plotë i shoqërisë: O.E.S DISTRIMED SHPK   numri i NIPT-it: K31520054N   

Vlera (me numra dhe fjalë) :   10,797,000.00 (dhjete milion e shtateqind e nentedhjete e shtate 

mije) leke pa TVSH dhe 12,956,400.00 (dymbedhjete milion e nenteqind e pesedhjete e gjashte 

mije e katerqind9 leke pa TVSH 

 

Etj.____________________________ 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.  Emri i plotë i shoqërisë: EUROMED SHPK    numri i NIPT-it: K71718012P   

    Vlera (me numra dhe fjalë)     ______________________________ 

 

 Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

- Mungese oferte  

- Mungese te plote te dokumentacionit 

 

2. . Emri i plotë i shoqërisë: FEDOS  SHPK    numri i NIPT-it: K01514009I   

Vlera (me numra dhe fjalë) :   12,735,000.00 (dymbedhjete milion e shtateqind e tridhjete e 

pese mije) leke pa TVSH dhe  15,282,000.00 (pesembedhjete milion e dyqind e tetdhjete e 

dy mije  ) leke me TVSH 

  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk ploteson specifikimet teknike te vendosura ne DST per artikujt si me poshte: 

Artikulli  1: Sistem    Histeroskopie 

Artikulli  4: Eko obestrike gjinekeologjike per konsultorin 

Artikulli 5:   Eko obestrike gjinekologjike portabel per urgjencen 

 

4. . Emri i plotë i shoqërisë: ISOMETRIC SHPK    numri i NIPT-it: L92207009A   

Vlera (me numra dhe fjalë)     ______________________________ 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

- Mungese oferte  

- Mungese te plote te dokumentacionit 

 



4. Emri i plotë i shoqërisë: O.E.S DISTRIMED SHPK   numri i NIPT-it: K31520054N   

Vlera (me numra dhe fjalë) :   10,797,000.00 (dhjete milion e shtateqind e nentedhjete e shtate 

mije) leke pa TVSH dhe 12,956,400.00 (dymbedhjete milion e nenteqind e pesedhjete e gjashte 

mije e katerqind) leke pa TVSH 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk ploteson specifikimet teknike te vendosura ne DST per artikujt si me poshte: 

Artikulli 1:  Sistem histeroskopie  

Artikulli 4:  Eko obsetrike gjinekologjike per  konsultorin  

Artikulli 5:  Eko obsetrike gjinekollogjike portablel per Urgjencen  

Artikulli 6:  Lllampe anesore (mobile) 

Artikulli 8:  Set abrazio  

Artikulli 9:  Set lindje  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomike:  MONTAL  

SHPK, adresa : Tirane Dervish Hima- 3 Kllat, Kati 3, Ap 9/2, se oferta e paraqitur, me një vlerë 

të përgjithshme prej: 12,930,000.00 (dymbedhjete milion e neteqin e tridhjete mije) leke pa 

TVSH dhe   15,516,000.00 (pesembedhjete milion e peseqind e gjashtembedhjete mije) leke me 

TVSH /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë: SPITALIT RAJONAL LEZHE sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda ____________ 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 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej: 13,606,000.00 (trembedhjete milion e gjashteqind e gjashte mije ) leke pa TVSH dhe  

16,372,200 (gjashtembedhjete milion e treqind e shtatedhjete e dy  mije e dyqind ) leke me 

TVSH., siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, 

i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date: 22.02.2021 

 

Ankesa: ka ose jo: JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _ 

 

__________________________ 

 

 

* * * 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 



Leon KAZA 


