
  

              

 

 

                                              SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES 

 

Shtojca 15   

[ 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: 06.05.2021] 

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues] 

1. BOE “T R I M E D” Shpk me adrese: Autostrada Tirane – Durres, km10, godine 3 kateshe, Kashar, 

Tiranë dhe “LAYO” Shpk me adrese Rruga Lord Bajron, Laprakë, Tiranë. 

2. OE “OrthoNet 360” SHPK me adrese:  Rruga “Qemal  Stafa”, Zona Kadastrale Nr. 8370, Nr 

pasurisë 9/557-M2, Tiranë  

* * * 

Procedura e prokurimit:  Procedure e hapur me objekt: “Blerje materiale konsumi (implante 

ortopedike) për Sherbimin e ortopedisë në SUT”, Marrëveshje Kuadër me disa Operatorë 

Ekonomikë ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një përiudhë 24 mujore nga 

nënshkrimi i Marreveshjes Kuadër Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90969-03-24-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale konsumi (implante ortopedike) për Sherbimin e 

ortopedisë në SUT”, Marrëveshje Kuadër me disa Operatorë Ekonomikë ku jo të gjitha kushtet janë 

të përcaktuara, për një përiudhë 24 mujore nga nënshkrimi i Marreveshjes Kuadër 

Fondi limit i marrëveshjes kuadër: 199,444,516.60 (Njëqind e nëntëdhjetë e nëntë milionë e katërqind 

e dyzetë e katër mijë e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë pikë gjashtëdhjetë) Lekë pa TVSH 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike REF-90969-03-24-2021 

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. B.OE “T R I M E D”  SHPK    K51612031J 

              “LAYO”SHPK                                              K92317014S 

  Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera e ofruar: 198,048,450 (njëqindë e nëntëdhjetë e tetë milion  e dyzetë e tetë mijë e katërqindë e 

pesëdhjetë) Lekë pa TVSH 

 



2. OE “OrthoNet 360”SHPK                                  L71614032H   

    Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it 

Vlera e ofruar: 199,243,370 (njëqindë e nëntëdhjetë e nëntë milion e dyqindë e dyzetë e tre mijë e 

treqindë e shatëdhjetë) Lekë pa TVSH 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

Asnje 

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk ka 

* * * 

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

suksesshëm: 

1. B.OE “T R I M E D” SHPK    K51612031J 

              “LAYO”SHPK                                              K92317014S 

  Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

Vlera e ofruar: 198,048,450 (njëqind e nëntëdhjetë e tetë milion  e dyzetë e tetë mijë e katërqind e 

pesëdhjetë) Lekë pa TVSH 

                     (me numra dhe fjalë) 

2. OE “OrthoNet 360”SHPK                         L71614032H   

    Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it 

Vlera e ofruar: 199,243,370 (njëqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e dyqindë e dyzetë e tre mijë e treqind 

e shatëdhjetë) Lekë pa TVSH 

 (me numra dhe fjalë) 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Spitalit Universitar te Traumes, Laprake, Tirane, Email; 

spitalitraumes@shendetesia.gov.al], brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.04.2021 

 

Ankesa: ka ose jo______________JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

Arben Zenelaj 

 

 


