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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 “O.E.S. DISTRIMED” Sh.p.k., me NIPT K31520054N 

         Adresa: Tirane, Bulevardi “Bajram Curri”, pallati "Kastrati".  

* * * 

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-83794-01-11-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Sigurimin e ageve të skleroterapisë për trajtimin e 

pacientëve me hemoragji digjestive dhe ageve të biopsisë për diagnozën e                                                           

pacientëve me patologji të traktit  tretës, si dhe materiale mjekësore  për endoskopi"për vitin 

2020-2021”. 

 

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

 Fondi limit: 18,796,810 (tetëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind 

e dhjetë ) lekë pa TVSH dhe 22,381,204 (njëzet e dy milion e treqind e tetëdhjetë një mijë e dyqind 

e katër ) 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 “O.E.S. DISTRIMED” Sh.p.k., me NIPT K31520054N, 

 

 Vlera e pritshme  të ofruar/vlera: 17’472’000 (shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e 

shtatëdhjet e dy mijë) Lek pa TVSH, dhe 20’803’200 (njëzet milion e tetëqind e tre mijë 

e dyqind) Lek me TVSH; 
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2. OE “Biometric Albania Shpk., me NIPT J61827062E, pa dokumentacion teknik e ligjor 

dhe pa ofertë ekonomike. 

3. OE “Medfau” Sh.p.k., me NIPT J93610823R , pa dokumentacion teknik e ligjor dhe pa 

ofertë ekonomike. 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë si:  

1. OE “Biometric Albania” Sh.p.k., me NIPT J61827062E, 

2. OE “Medfau” Sh.p.k., me NIPT J93610823R,  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Operatoret Ekonomik te sipercituar, nuk kane paraqitur 

dokumentacionin teknik e ligjor dhe ofertën ekonomike. 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

OE “O.E.S. DISTRIMED” Shpk., me NIPT K31520054N, me oferte: 17’472’000 

(shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e shtatëdhjet e dy mijë) Lek pa TVSH, dhe 20’803’200 

(njëzet milion e tetëqind e tre mijë e dyqind) Lek 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 : 12.04.2021. 

 

Ankesa: Prane autoritrtit kontraktor eshte paqaqitu ankesa nga operatori ekonomik “MONTAL” 

shpk , me date 18.01.2021, mbi kriteret e DST. Operatorit ekonomik i eshte kthyer pergjigje me 

date  04.02.2021. Operatori ekonomik ka paraqitur ankes ne KPP me date 05.02.2021, ku KPP, 

me Vendimin nr.100/1prot., date 19.02.2021, vendos te mos pranoj ankesen e operatorit ekonomik. 

. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                           Enkelejdi JOTI 

 

 

 

 

 


