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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE  

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”  

 

Nr. ___ Prot.,                                                                                          Tiranë më 14.04.2021   

 

Shtojca 14   

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

[Data] 

Për:          “Fredi Electronic” Shpk  

                  Nr. NIPTI:  K91803020F 

                  Me Adrese:  Rr: Kavajes, Pall.207, Shk. 2., Tirane 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim - Marrëveshje Kuadër - me afat 24 muaj 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  

REF : 90475-03-18-2021 - lot 3 - REF-90483-03-18-2021 – Materiale Elektrike 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale elektrike, hidraulike, marangozi dhe vegla 

pune për specialistët” në S. U. “Shefqet Ndroqi”, ndarë në 3 lote, Marrëveshje kuadër me disa 

operatorë ekonomikë (një Operator Ekonomik fitues për secilin lot) - ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj) me Nr. REF: 90475-03-18-2021 ”, me fond limit/ vlera  

e pritshme e kontratës: 3,533,326.66 (tre milion e pesëqind e tridhjetë e tremijë e treqind e njëzet 

e gjashtë pike gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH. 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme X çmimi më i ulët  

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

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

1. “Fredi Electronic” Shpk                                       K91803020F 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 9,753 (nente mije e shtate qind e pesedhjete e 
tre)   leke pa tvsh. (me numra dhe fjalë). 

2.  “Bolt” shpk                                                            K91517011V 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 17,126 (shtatembedhjete mije e njeqind e njezet 
e gjashte) leke pa tvsh. (me numra dhe fjalë) 

3.   “Sparkle 32” shpk                                                L51327014R 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
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Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 9,960 (nente mije e nenteqind e gjashtedhjete) 
leke pa tvsh. (me numra dhe fjalë) 

4.  “Luar Bros” shpk                                                  L72322004M 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 16,840 (gjashtembedhjete mije e teteqind e 
dyzet) leke pa tvsh. (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 

1.  “Bolt” shpk                                                            K91517011V 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 17,126 (shtatembedhjete mije e njeqind e njezet 
e gjashte) leke pa tvsh. (me numra dhe fjalë) 

2.   “Sparkle 32” shpk                                                L51327014R 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 9,960 (nente mije e nenteqind e gjashtedhjete) 
leke pa tvsh. (me numra dhe fjalë) 

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

- “Bolt” shpk për arsye sepse O.E nuk ka paraqitur Mostra sipas pikës 4, pika 2.3 

Kapaciteti Teknik të  DST-së. 

- “Sparkle 32 “ shpk për arsye sepse OE ka paraqitur  me vonesë monstrat e kërkuara sipas 

pikës 4, pika 2.3 kapaciteti teknik sipas DST-së. 

 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

 

“Fredi Electronic” Shpk                                       K91803020F 

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 9,753 (nente mije e shtate qind e pesedhjete e 
tre)   leke pa tvsh. (me numra dhe fjalë). 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë SUSHN,  Adresa: Rr: “Shefqet Ndroqi”, 

Tiranë, Albania, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të 

lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.04.2021 

 

Ankesa: ka ose jo       JO 

 (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

 

                                                                           NENDREJTOR EKONOMIK 

 

                                                                                                   SKENDER GJONI 
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