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      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:  

 

1. Operatori Ekonomik “MEDFAU” shpk, me NIPT J93610823R, Adresa: Kavajë, Lagja 5. 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: e hapur mbi kufirin e lartë monetar- prokurim me mjete 

elektronike-shërbime. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF- 91257-03-26-2021, Lot 2 - REF- 91266-03-26-

2021. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtja e përqendruar e pajisjeve të mëdha 

mjekësore”,  Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara, ndarë në lote, (një OE të vetëm të sukseshëm për sejcilin lot), parashikuar 

për 24 muaj. Fondi limit në total për tre lotet: 416,597,685 (katërqind e gjashtëmbëdhjetë 

milion e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa 

TVSH: 

 

 Lot. 2 - “Mirëmbajtja e përqendruar “full risk” e disa pajisjeve mjekësore të 

prodhuesit Siemens” - me fond limit 178,438,321 (njëqind e shtatëdhjetë e tetë 

milion e katërqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind e njëzetë e një) lekë pa TVSH. 

 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Brenda 24 muajve nga data e 

nënshkrimit të MK. 

 

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. OE “MEDFAU” shpk, me NIPT J93610823R, Adresa: Kavajë, Lagja 5, me vlerë oferte 

177,871,200 (njëqind e shtatëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e një mijë e 

dyqind) lekë pa TVSH. 
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* * * 

 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1. OE “MEDFAU” shpk, me NIPT J93610823R, Adresa: Kavajë, Lagja 5, me vlerë 

oferte 177,871,200 (njëqind e shtatëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e 

një mijë e dyqind) lekë pa TVSH. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe 

referenca e kontaktit], brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të 

lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.05.2021 

 

Ankesa: JO 

 

 

 

* * * 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                                                                 Gelardina Prodani  

 
 

 

Konceptoi:  

1. Saimir Kadiu           - Kryetar,  

2. Fatjona Sulaj          - Anëtar, Specialist fushe, 

3. Lorela Agalliu          - Anëtar. 
 

Datë: ___.___.2021 

 

Nr. Kopje: 3 
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