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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:      Shoqërinë  “MONTAL” Shpk 
Adresa: Tiranë, DERVISH HIMA-3KULLAT K.3 AP9/2 
 

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Proçedurë e hapur – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik, 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88830-03-02-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  Blerje materiale mjekësore specifike për Shërbimin e 

Hemodinamikës (të lidhura me ndërhyrjet në crregullimet e ritmit, IK dhe valvulat në 

Laboratorin e Kateterizimit të zemrës) për QSU “Nënë Tereza” për 24 muaj, per Lotin 6 - Stente 

per arteriet carotis dhe renale/ Stents for renal and carotis 
 

Fondi limit:  
Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (per lotin 6): 

11,852,167 (njembedhjete milion e teteqind e pesedhjete e dy mije e njeqind e gjashtedhjete e 

shtate) lek pa TVSH dhe 13,034,467 (trembedhjete milion e tridhjete e kater mije e katerqind e 

gjashtedhjete e shtate) lek me TVSH. Shumatorja cmimeve për njesi (Lot 6): 1,341,499.93 

(nje milion e treqind e dyzet e nje mije e katerqind e nentedhjete e nente pike nentedhjete e tre) 

lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për një periudhë kohore për 24 mujore 

nga nënshkrimi i MK; 
 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [Nr. 34] [Date 08.03.2021]  
 

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë prokurimi për Loti 1: ICDVR, këto operatorë 

ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar / me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. “BIOMETRIC ALBANIA ” Shpk                               J61827062E  
Nuk ka dorezuar oferte ekonomike. 

 

2. BOE GP MEDICAL AL (GP Medical AL L82023006C & Medikanova shpk L41805024U)           
Nuk ka dorezuar oferte ekonomike. 

 

3. “MONTAL ” Shpk                                 J62009007F 
 

Vlera ofertuar:  
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Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 1,126,450 (nje milion e njeqind e njezet e 

gjashte mije e katerqind e pesedhjete) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që 

mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: 9,457,000 ((nente milion e katerqind e pesedhjete e 

shtate mije) lekë pa TVSH dhe 10,550,400 (dhjete milion e peseqind e pesedhjete mije e 

katerqind) lekë me TVSH. 
 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 
 

1. “BIOMETRIC ALBANIA ” Shpk                               J61827062E 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk ka dorezuar oferte ekonomike. 

OE ka dorezuar vetem autorizimin per tregtimin e pajisjeve mjekesore, te vlefshme. OE nuk 

dorezuar asnje dokumentacion tjeter per vleresimin dhe kualifikim e metejshem te tij, per kete 

lot, ne kete procedure prokurimi. 

 

2. BOE GP MEDICAL AL (GP Medical AL L82023006C & Medikanova shpk L41805024U) 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk ka dorezuar oferte ekonomike. 
OE ka dorezuar vetem ISO 9001:2015. OE nuk dorezuar asnje dokumentacion tjeter per vleresimin 

dhe kualifikim e metejshem te tij, per kete lot, ne kete procedure prokurimi. 
 

* * * 
 

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

ekonomikë të suksesshëm: 
 

1. “MONTAL ” Shpk                                 J62009007F 
 

Vlera ofertuar:  

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 1,126,450 (nje milion e njeqind e njezet e 

gjashte mije e katerqind e pesedhjete) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që 

mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: 9,457,000 ((nente milion e katerqind e pesedhjete e 

shtate mije) lekë pa TVSH dhe 10,550,400 (dhjete milion e peseqind e pesedhjete mije e 

katerqind) lekë me TVSH. 

 

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

Tiranë, me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 – Tiranë, Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644, brenda 

5 ditëve nga dita e marrjes / publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 14.04.2021 

 

Ankesa: Nuk ka patur ankesa 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                                                               Enkelejdi  JOTI 


