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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:  Shoqerine “O.E.S DISTRIMED” Shpk, NIPT: K31520054N  

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, pallati "Kastrati"., Tiranë 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  “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, e ndarë në lote: Loti 2 - 

Pacemaker VVIR dhe DDDR; 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70586-09-03-2020 / LOT 2: REF-70595-09-03-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia,  objekti , kohëzgjatja e kontratës etj] 

 

OBJEKTI:  “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, e ndarë në lote: per Loti 2 - Pacemaker VVIR dhe DDDR;  
 

FOND LIMIT:  Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër 

(në total për të gjitha lotet - 7 lote): 215,874,330 (dyqind e pesembedhjete 

milion e teteqind e shtatedhjete e kater mije e treqind e tridhjete) leke pa 

TVSH dhe 218,198,330 (dyqind e tetembedhjete milion e njeqind e 

nentedhjete e tete mije e treqind e tridhjete) lek me TVSH, i ndare ne lote, ku:  

– Loti 2 - Pacemaker VVIR dhe DDDR, me vlerë të pritshme të 

kontratës: 73,020,499  (shtatedhjete e tre milion e njezete mije e 

katerqind e nentedhjete e nente) lek pa TVSH dhe 73,424,599 

(shtatedhjete e tre milion e katerqind e njezete e kater mije e peseqind 

e nentedhjete e nente) lek me TVSH,  

– “Procedurë e Hapur Mbi Kufirin e Lartë Monetar” - Marrëveshje 

Kuadër me disa operatorë ekonomikë (me një OE fitues për secilin lot) 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 24 muaj 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Dt: 08.09.2020] [Nr. 66] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  X  
 

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

përkatëse të ofruara: 

http://www.qsut.gov.al/
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1. BOE GP Medical AL (Medical Al & Medikanova shpk.) NIPT L82023006C     

Emri i plotë i shoqërisë           numri i NIPT-it  
 

Vlera: Me ofertë me vlerë 55’788’649,6 (pesëdhjetë e pesë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e tetë 

mijë e gjashtëqind e dyzet e nëntë presje gjashtë) Lekë pa TVSH. 

 

2. “O.E.S DISTRIMED” Shpk,  NIPT K31520054N          

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  
 

Vlera: Me ofertë me vlerë 70’854’099 (shtatëdhjetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e katër mijë e 

nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH. 

 

3. “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk,  NIPT: J61827062E 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  
 

Vlera: Me ofertë me vlerë 72’470’000 (shtatëdhjetë e dy milion e katërqind e shtatëdhjetë mijë) Lekë 

pa TVSH. 

 

Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar: 

 

1. BOE GP Medical AL (Medical Al & Medikanova shpk.) NIPT L82023006C     

Emri i plotë i shoqërisë           numri i NIPT-it  
 

Vlera: Me ofertë me vlerë 55’788’649,6 (pesëdhjetë e pesë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e tetë 

mijë e gjashtëqind e dyzet e nëntë presje gjashtë) Lekë pa TVSH. 

 

Arsyeja e Skualifikimit: Në zbatim të Vendimit të KPP nr. 175/2021, pika 2, e cila shpall të 

pavlefshme dhe skualifikon ofertën e paraqitur nga BOE. 

 

* * * 

 

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

ekonomikë të suksesshëm: 
 

1. “O.E.S DISTRIMED” Shpk,  NIPT K31520054N          

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  
 

Vlera: Me ofertë me vlerë 70’854’099 (shtatëdhjetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e katër mijë e 

nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH. 

 

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

me adresë me adresë Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft-marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:  

- Klasifikimi i parë i ofertave është bërë në datën 26.11.2020 

- Klasifikimi i dyte i ofertave ne zbatim te vendimit te KSHA me nr. 3601/3 prot., datë 

18.12.2020 eshte bere me date 21.12.2020  

- Klasifikimi i trete i ofertave ne zbatim te vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 

33/2021, është bërë ne datën 08.02.2021 

- Klasifikimi i katert i ofertave ne zbatim te vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 

175/2021, është bërë ne datën 30.04.2021 

 

http://www.qsut.gov.al/
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Ankesa:  Në lidhje me vlerësimin e bërë me datë 26.11.2020 është paraqitur ankesë nga BOE GP 

Medical AL (Medical Al & Medikanova shpk.)  me nr. 3601 prot., datë 02.12.2020. Nga AK është 

marrë Vendimi nr. 3601/3 prot., datë 18.12.2020. Në lidhje me Vendimin e KSHA, e cila ka pranuar 

pjesërisht ankesën e paraqitur është bërë ankim në KPP. KPP me Vendimin nr. 33/2021 ka pranuar 

pretendimet e BOE GP Medical AL & Medikanova. Rivlerësimi është bërë me datë 08.02.2021; Për 

rivlerësimin e bërë është paraqitur ankesë nga OE O.E.S DISTRIMED Shpk., fillimisht pranë AK, 

dhe më pas pranë KPP e cila me Vendimin nr. 175/2021 ka vendosur pranimin e ankesës së OE O.E.S 

DISTRIMED Shpk.,; Skualifikimin e ofertës së BOE GP Medical Al & Medikanova. Rivlerësimi në 

zbatim të Vendimit të KPP nr. 175/2021 është bërë me datë 30.04.2021; Me Vendimin nr. 175/7/2021 

të KPP-së të administruar në QSUNT me nr. 280/12 prot., datë 26.05.2021, KPP ka vendosur heqjen 

e pezullimit për këtë procedurë prokurimi dhe për pasojë vijimin e procedurave ligjore. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Enkelejdi JOTI 

http://www.qsut.gov.al/

