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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 

 

Drejtuar: Operatori Ekonomik “O.E.S DISTRIMED” Shpk., me NIPT K31520054N, me 

adrese: Tirane Bulevardi Bajram Curri,  pallati "Kastrati". 

*  *  * 

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur” – Marrëveshje Kuadër me disa operatorë 

ekonomikë (me një OE fitues për secilin lot), ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara”, (me 

afat 24 muaj)”. 

Numri i references se procedures/lotit: REF-97038-06-01-2021 

 

Lotet  Nr. REF 

Loti  1 
Loti 1 -  Materiale Sintetike për Trajtim Vaskular 

Kirurgjikal; 
REF-97041-06-01-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekesore specifike për shërbimin e 

Kirurgjisë Vaskulare” për QSUT, “Nënë Tereza” për vitin 2021-2022”, (24 muaj), ndare  ne 

lote (5 lote gjithsej), me fond limit: Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë 

Marrëveshjes Kuadër: 174,958,379.35 (njeqind e shtatedhjete e kater milion e  nenteqind e 

pesedhjete e tete mije e treqind e shtatedhjete e nente pike tridhjete e pese) leke pa tvsh. 

 

Lotet  Fondi limin pa TVSH 

Loti  1 
Loti 1 -  Materiale Sintetike për Trajtim Vaskular 

Kirurgjikal; 

81,130,867.68   

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë 

të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

Loti 1 -  Materiale Sintetike për Trajtim Vaskular Kirurgjikal; 

 

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



Pranoi/Miratoi:D.Veseli-Pergjegjes/Sek prokurimeve 

Punoi: F.Cenaj -Specialiste /Sek.Prokurimeve 
Nr.ekzemplareve: 2(dy) 

Data: 21.07..2021 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644  

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it    

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave:  

79,773,400 (shtatëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e shtatëdjetë ë tre mijë e katërqind) Lekë pa 

TVSH dhe 82,148,080 (tetëdhjetë e dy milion e  njëqind e dyzet e tetë mijë e tetëdhjetë) Lekë me 

TVSH. 
 

Shumatorja cmimeve për njësi: 2,681,920 (dy milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e një mijë e 

nëntëqind e njëzet) Lekë pa TVSH. 

                 

2. “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk                                                NIPT J61827062E 

      Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

OE “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk, nuk ka paraqitur asnjë ofertë ekonomike, si dhe nuk ka 

paraqitur dokumentacioni për këtë procedurë prokurimi.  

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

1. OE “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk, i cili nuk ka paraqitur asnjë ofertë ekonomike, si 

dhe nuk ka paraqitur dokumentacionin ligjor të kërkuar në DST. 

 
*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të mëposhtëm 

janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

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

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it    

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave:  

79,773,400 (shtatëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e shtatëdjetë ë tre mijë e katërqind) Lekë pa 

TVSH dhe 82,148,080 (tetëdhjetë e dy milion e  njëqind e dyzet e tetë mijë e tetëdhjetë) Lekë me 

TVSH. 
                 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Enkelejdi JOTI 


