
 

                                                                      
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

OPERATORI I SHERBIMEVE TE KUJDESIT SHËNDETËSOR 

                                                      SPITALI RAJONAL SHKODËR  

Rruga Kolë Heqimi 11, », Shkoder, Albania.  Tel /Fax   +355 688008001,web:www.srsh.gov.al.    E-mail   SpitaliShkoder@Shendetesia.gov.al 

 

Nr.______prot.                                                                                   Shkodër, më___.___.2021 
 

Shtojca 14    

  

[Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

 

[17..06.2021] 

 

Për: [‘’BIOMETRIC ALBANIA‘’Adresa : Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 2, 

rruga VllazenHuta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 258.] 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: PROCEDUR E HAPUR 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-84273-01-19-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [:  F.V pajisje per sallat operatore te Spitalit Rajonal 

Shkoder] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike NR.11 

DATË25.01.2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës nëprocedurë këta ofertues me vlerat përkatëse tëofruara: 

 

1.ALBAPHOTO                                                     K86618008S   

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 36,861,000 leke 

(tridhjete  e gjashte milion e teteqinde e gjashtedhjete e nje mije )lek pa tvsh 

 

 

2. MEDFAU                                                          NIPTI J93610823R 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera : 38,700,000 

(tridhjete e tete milion e shtateqind mije  )leke pa tvsh 

 



 

 

 

3.   MONTAL                                                             J62009007F 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 24,900,000 

(njezet e kater milione nenteqind mije )leke pa tvsh 

 

4.  HEALTH & LIGHT                                              L42231011L  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 30,924,000  

(tridhjete milion e nenteqind e njezet e kater mije )leke pa tvsh 

 

5.  BIOMETRIC ALBANIA                             NIPTI J61827062E  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera :23,470,000                                                     

(njezet e tre milion e katerqind e shtate dhjete mije )leke pa tvsh 

 

6.  O.E.S DISTRIMED                                            K31520054N 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera:  

 (Pa Oferte) 

 

7. EUROMED                                                      NIPTI K71718012P 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera:  

(Pa Ofert) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.ALBAPHOTO                                                     K86618008S   

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 36,861,000 leke 

(tridhjete  e gjashte milion e teteqinde e gjashtedhjete e nje mije )lek pa tvsh 

 

2. MEDFAU                                                          NIPTI J93610823R 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera : 38,700,000 

(tridhjete e tete milion e shtateqind mije  )leke pa tvsh 

3.   MONTAL                                                             J62009007F 



Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 24,900,000 

(njezet e kater milione nenteqind mije )leke pa tvsh 

4.  HEALTH & LIGHT                                              L42231011L  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 30,924,000  

(tridhjete milion e nenteqind e njezet e kater mije )leke pa tvsh 

5.  O.E.S DISTRIMED                                            K31520054N 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera:  

 (Pa Ofertë) 

 

6. EUROMED                                                      NIPTI K71718012P 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera:  

(Pa Ofertë) 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:Mungese dokumentacioni si me poshtë: 

 

ALBAPHOTO   

a) (Per kontratat e ngjashme faturat jane fotokopje pa vula, te pa noterizuara ) 

b) (katalogu per   ndricuesat nuk perputhet me specifikimet teknike te vendosura ne dst.) 

c) ( oferta teknike nuk perputhet  me kriterin e vendosur ne DST , nuk eshte vendosur emri i 

kompanise prodhuese per krahun C, 

MEDFAU   

a.nuk paraqiti asnje  dokument qe verteton qe pajisjet janë te regjistruara pranë Agjensise 

Kombetare  të Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore (AKBPM). (Asnje prej paisjeve nuk eshte e 

regjistruar prane AKBPM). 

MONTAL 

a. (Mungojne listepagesat) 

b.(Karakteristikat tek shtreterit me perdorim kirurgjie ortopedik nuk perputhen me 

specifikimet e vendosura ne dst , pesha eshte nen 250 kg; shtreterit me perdorim kirurgjie te 

pergjithsme  nen 45⁰; ter ndricuesat 500-700 mm intensiteti i ndricimit nuk eshte sipas 

kritereve ne dst.) 

HEALTH& LIGHT   

a.)(Karakteristikat tek shtreterit me perdorim kirurgjie te pergjithshem nuk perputhen me 

specifikimet e vendosura tek kriteret  te vena ne dst.: ulja shtratit 650-1000) 



b.) Dokument qe verteton qe pajisjet janë te regjistruara pranë Agjensis Kombetare  të Barnave 

dhe pajisjeve mjekesore (AKBPM).(nuk jane te regjistruar shtreterit) 

O.E.S DISTRIMED                                             

Pa ofertë 

EUROMED                                                       

Pa ofertë 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [‘’BIOMETRIC ALBANIA‘’Adresa 

: Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 2, rruga VllazenHuta, pallati Vila Park, shkalla 

1, kati 6,ap 258.] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 23,470,000 [njezet e tre 

milion e katerqind e shtatedhjete mije ]leke pa tvsh /pikët totale të marra[_____]është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Rruga Kolë Heqimi 11, », Shkoder, Albania.  

Tel /Fax  +355 688008001,web:www.srsh.gov.al. emailSpitaliShkoder@Shendetesia.gov.al] 

sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,brenda ____________ ditëve nga 

dita e marrjes/publikimittë këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 

03.03.2021 

31.05.2021 

Ankesa: ka ose jo PO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë  

11.03.2021 

16.03.2021 

17.03.2021 

VENDIMI I KPP NR.231/1 DATE 21.05.20201ME NR PROT NE INSTITUCIN ‘’SRSH’’  

1245 DATË 27.05.2021 

VENDIMI I KPP NR.231/4 /2021 ME NR PROT NE INSTITUCIN ‘’SRSH’’  1422 DATË 

17.06.2021 

 

 

* * * 

 

[ Titullari i autoritetit kontraktor] 

Drejtor 

Ardjan Dajti 



 


