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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

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 (SPE) 

 

Për:  Shoqerine OE “MEGAPHARMA” Shpk, NIPT: J61814028F   

Adresa: Tirane Farke MJULL BATHORE Rruga e Elbasanit,  

Mjulle Bathore, Nr.4, perballe TEG 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Blerje barna të listës spitalore për (24 muaj)”, e ndare ne 13 lote: Loti 

2, Colistimethate sodium, REF-83897-01-13-2021; 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83897-01-13-2021: Lot 2, Anti-infektive të 

përgjithshëm, Colistimethate sodium, 1.000.000 I.U, Flakon, REF-83897-01-13-2021; 

 

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

 

OBJEKTI:  “Blerje barna të listës spitalore për (24 muaj)”, e ndare ne 13 lote: Lot 2, 

Anti-infektive të përgjithshëm, Colistimethate sodium, 1.000.000 I.U, Flakon;  

 

FOND LIMIT:  Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes 

Kuadër (në total për 24 muaj): 84.095.593,06  (tetëdhjetë e katër milion e 

nëntëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre presje gjashtë) Lekë 

pa TVSH, ku:  

– Lot 2, Anti-infektive të përgjithshëm, Colistimethate sodium, 

1.000.000 I.U, Flakon: 17.953.924,59 (shtatembedhjete milion e 

nenteqind e pesedhjete e tre mije e nenteqind e njezet e kater pike 

nentedhjete e gjahte) leke pa TVSH, “Marrëveshje Kuadër me afat 

2 vjeçar (24 muaj), me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet 

janë të përcaktuara” – Procedurë e Hapur – Mallra – Prokurim 

me mjete elektronike; 

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. Shoqeria OE “MEGAPHARMA” Shpk,  NIPT: J61814028F   

 

http://www.qsut.gov.al/


 

                     Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644 www.qsut.gov.al                    

2 | 2 

Vlera: me vlerë 17,952,500.00 (shtembedhjete milione e nenteqind e pesedhjete e dy 

mije e peseqind) Lek pa TVSH. 

 

2. “OE Flor Farma” Shpk,    NIPT: K21405001N 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: 11,942,500.00 leke pa TVSH. 

 

 

Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar:  

 

1. “OE Flor Farma” Shpk,    NIPT: K21405001N 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: 11,942,500.00 leke pa TVSH. 

 

Arsyeja e skualifikimit: Nuk ka ofertuar forme dozen e kerkuar dhe sasine ne flakon. 

Oferta nuk eshte ne perputhje me DST. 

 

* * * 

 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1. Shoqeria OE “MEGAPHARMA” Shpk,  NIPT: J61814028F   

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

 

Vlera: me vlerë 17,952,500.00 (shtembedhjete milione e nenteqind e pesedhjete 

e dy mije e peseqind) Lek pa TVSH. 

 

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

me adresë Rruga e Dibrës, Nr. 372, 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 04.03.2021 

 

Ankesa:  Nuk ka pasur Ankesa! 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 
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