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Adresa: Qender, Afrimi I Ri, Rruga “Daullas Grecalli” Nr 17, Daullas, Fier, Albania. 

 

 

 

 

 

SPITALI RAJONAL “MEMORIAL”  FIER 

 

 

Nr.________ Prot.                        Fier, më 15. 09. 2021 

  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: BOE: “Layo” SHPK me NIPT K92317014S Adrese : Rruga Lord Bajron, Laprake, 

Tirane dhe Trimed me NIPT K51612031J Adrese :Tirane Kashar Autostrada, “Tirane-Durres”, 

km 10, zone kadastrale 2105, Nr.Pasurie 95/11 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Blerje materiale mjekimi për shërbimin e ortopedisë, për 

nevojat e Spitalit Rajonal “Memorial” Fier” - Marrëveshje Kuadër me një operatorë 

ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj” me fond limit/vlera 

e pritshme e kontratave 10,333,720  (dhjetë milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e shtatëqind e 

njëzet) Lekë pa TVSH  

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-99447-06-29-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:    : “Blerje materiale mjekimi për shërbimin e ortopedisë, 

për nevojat e Spitalit Rajonal “Memorial” Fier” me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 

10,333,720  (dhjetë milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e shtatëqind e njëzet) Lekë pa TVSH  

 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike : Buletini Nr.104 Date 05.07.2021 

 

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 këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. OE: ORTHONET 360 sh.p.k  me NIPT L71614032H  Adresë: Rruga Qemal 

Stafa,Zona Kadastrale nr.8370,Nr.Pasurisë 9/557-M2,TIRANË, me vlerë 10,133,500 

.00 (dhjetë milion e njeqind e tridhjetë e tre mijë e peseqind ) lekë pa TVSH. 

2. BOE: “Layo” SHPK me NIPT K92317014S Adrese : Rruga Lord Bajron, Laprake, 

Tirane dhe Trimed me NIPT K51612031J Adrese :Tirane Kashar Autostrada, “Tirane-

Durres”, km 10, zone kadastrale 2105, Nr.Pasurie 95/11 , me vlere 10,329,900.00 

(dhjetë milion e treqind e  e njezet e nente mijë e nenteqind) leke pa TVSH. 

http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=f9b44eb0-3a8a-4ac4-ac58-779a19364d83
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Adresa: Qender, Afrimi I Ri, Rruga “Daullas Grecalli” Nr 17, Daullas, Fier, Albania. 

 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:  

OE: ORTHONET 360 sh.p.k  me NIPT L71614032H  Adresë: Rruga Qemal Stafa,Zona 

Kadastrale nr.8370,Nr.Pasurisë 9/557-M2,TIRANË, me vlerë 10,133,500 .00 (dhjetë milion e 

njeqind e tridhjetë e tre mijë e peseqind ) lekë pa TVSH, per arsyet e meposhtne: 

 

Nga shqyrtimi i bërë nga KVO  me Mjek Specialist Ortoped të Spitalit Rajonal Fier te 

mostrave te paraqitura, u konstatua se: 

 

Artikulli nr 2-Pllake Kerciri anatomike auto-kompresive per vida 4.5mm,nga konstatimi i kryer me 

mjekun ortoped u konstatua se ishte Pllake Kerciri anatomike per vida 4.5mm. 

Artikulli nr 3 -Pllake Femuri anatomike auto-kompresive per vida 4.5mm,nga konstatimi i kryer me 

mjekun ortoped u konstatua se ishte Pllake Femuri anatomike per vida 4.5mm. 

Artikulli nr 2/b- Vida  auto-filetante kortikale 4.5mm nga konstatimi i kryer me mjekun ortoped  u 

konstatua se ishte vida kortikale 4.5mm 

Artikulli nr 3/c- Vida  auto-filetante spongiotike 4.0 mm nga konstatimi i kryer me mjekun ortoped  u 

konstatua se ishte vida spongiotike 4.0mm 

Artikulli nr 4d- Vida  auto-filetante spongiotike 6.5 mm nga konstatimi i kryer me mjekun ortoped  u 

konstatua se ishte vida spongiotike 6.5 mm 

Artikulli nr 5e- Vida  auto-filetante maleolare 4.5 mm nga konstatimi i kryer me mjekun ortoped  u 

konstatua se ishte vida maleolare 4.5 mm 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE: BOE: “Layo” SHPK me 

NIPT K92317014S Adrese : Rruga Lord Bajron, Laprake, Tirane dhe Trimed me NIPT 

K51612031J Adrese :Tirane Kashar Autostrada, “Tirane-Durres”, km 10, zone kadastrale 

2105, Nr.Pasurie 95/11 , me vlere 10,329,900.00 (dhjetë milion e treqind e  e njezet e nente 

mijë e nenteqind) leke pa TVSH / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e 

suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

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

   

 

     TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                       Rudina Degjoni 
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Adresa: Qender, Afrimi I Ri, Rruga “Daullas Grecalli” Nr 17, Daullas, Fier, Albania. 

 

 

 

 


