REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
DREJTORIA JURIDIKE

Nr._______ Prot.
___.___.2018

Tiranë më,
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për:

Shoqërinë “BIOMETRIC ALBANIA” shpk
Adresa: Rruga “Vllazën Huta”, pallati i ri, Vila Park kati 6- Tiranë

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-66028-04-30-2018
Nr

Lotet

1

Loti 1: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike prodhuesi ACL 9000/ ose ekuivalent

2

Loti 2: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike, prodhuesit ABX/ ose ekuivalent

6

Loti 6: Mirëmbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent

9

Loti 9: Mirëmbajtje e pajisjes te Dializes prodhuesi HOSPAL/ ose ekuivalent

12

Loti 12: Mirëmbajtje e pajisjes Grafi prodhuesit Shimadzu/ ose ekuivalent
Loti 29: Mirëmbajtje e pajisjeve te KardioKirurgjise prodhuesi TERUMO/ ose
ekuivalent
Loti 39: Mirëmbajtje e pajisjes intraaortik Ballon prodhuesit ARROË Telefles/ ose
ekuivalent

29
39
49
60
62

Nr Ref se lotit
REF-66033-04-302018
REF-66035-04-302018
REF-66046-04-302018
REF-66052-04-302018
REF-66071-04-302018
REF-66111-04-30-2018

Loti 49: Mirëmbajtje e pajisjes Body Box prodhuesi JAEGER/ ose ekuivalent
Loti 60: Mirëmbajtje e pajisjes TREADMILL prodhuesit CARDIOLINE/ ose
ekuivalent
Loti 62: Mirëmbajtje e pajisjes video EEG prodhuesi Viasys Healthcare/ ose
ekuivalent

REF-66132-04-302018
REF-66155-04-302018
REF-66179-04-302018
REF-66183-04-302018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2018
e ndare ne lote me fond limit total 116.987.234,50 (njeqind e gjashtëmbëdhjetë milion e
nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e tridhjetë e katër pikë pesëdhjetë) lekë pa TVSH.
Afati kohor për ekzekutimin e kontratës deri me 31.12.2018.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët ✓ oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Miratoi: D.Daci – Drejtor Juridik
Pranoi: V.Nikolli – Përgjegjëse / Sek.Prokurimeve
Punoi: M.Çeliku – Specialiste/Sek.Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
Data: 20.06.2018
______________________________________________________________________________

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

1

Për Lotin 1: Mirëmbajtje e pajisjes laboratorike prodhuesi ACL 9000/ ose ekuivalent me fond
limit: 565.818,40 (pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e tetëmbëdhjetë presje dyzet)
lekë pa TVSH:
J61827062E
1. “BIOMETRIC ALBANIA” shpk
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 565.810 (pesëqind e gjashtëdhjetë e pesëmijë e tetëqind e dhjetë) lekë pa TVSH dhe
678.972 (gjashtëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë me TVSH
Nuk ka ofertues të skualifikuar.
Për Lotin 2: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike, prodhuesit ABX/ ose ekuivalent me fond
limit: 569.516,80 (pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë presje
tetëdhjetë) lekë pa TVSH.
J61827062E
1. “BIOMETRIC ALBANIA” shpk
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 569.510 (pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntëmijë e pesëqind e dhjetë) lekë pa TVSH dhe
683.412 (gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e katërqind e dymbëdhjetë) lekë me TVSH
Nuk ka ofertues të skualifikuar.
Për Lotin 6: Mirëmbajtje e pajisjeve te anestezise prodhuesi MEDEC/ ose ekuivalent me fond
limit: 3.072.687,30 (tre milion e shtatëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e shtatë presje
tridhjetë) lekë pa TVSH
J61827062E
1. “BIOMETRIC ALBANIA” shpk
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 3.070.000 (tre milion e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH dhe 3.684.000 (tre milion e
gjashtëqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë me TVSH
Nuk ka ofertues të skualifikuar.
Për Lotin 9: Mirëmbajtje e pajisjes te Dializes prodhuesi HOSPAL/ ose ekuivalent me fond
limit: 5.088.543,00 (pesë milion e tetëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e dyzet e tre) lekë pa TVSH
J61827062E
1. “BIOMETRIC ALBANIA” shpk
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 5.088.000 (pesë milion e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH dhe 6.105.600 (gjatë
milion e njëqind e pesë mijë e gjashtëqind) lekë me TVSH
Nuk ka ofertues të skualifikuar.
Miratoi: D.Daci – Drejtor Juridik
Pranoi: V.Nikolli – Përgjegjëse / Sek.Prokurimeve
Punoi: M.Çeliku – Specialiste/Sek.Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
Data: 20.06.2018
______________________________________________________________________________

Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644
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Për Lotin 12: Mirëmbajtje e pajisjes Grafi prodhuesit Shimadzu/ ose ekuivalent me fond limit:
418.600,00 (katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH
J61827062E
1. “BIOMETRIC ALBANIA” shpk
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 418.500 (katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH dhe 502.200
(pesëqind e dy mijë e dyqind) lekë me TVSH
Nuk ka ofertues të skualifikuar.
Për Lotin 29: Mirëmbajtje e pajisjeve te KardioKirurgjise prodhuesi TERUMO/ ose ekuivalent
me fond limit: 1.346.668,40 (një milion e treqind e dyzet e gjashte mijë e gjashtëqind e
gjashtëdhjetë e tetë presje dyzet) lekë pa TVSH
J61827062E
1. “BIOMETRIC ALBANIA” shpk
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 1.346.600 (një milion e treqind e dyzetë e gjashtë mijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH dhe
1.615.920 (një milion e gjashtëqind e pesëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e njëzet) lekë me TVSH
Nuk ka ofertues të skualifikuar.
Për Lotin 39: Mirëmbajtje e pajisjes intraaortik Ballon prodhuesit ARROË Telefles/ ose
ekuivalent me fond limit: 385.604,20 (treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e katër
presje njëzet) lekë pa TVSH
J61827062E
1. “BIOMETRIC ALBANIA” shpk
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 385.600 (treqind e tetëdhjetë e pesëmijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH dhe 462.720
(katërqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e njëzet) lekë me TVSH
Nuk ka ofertues të skualifikuar.
Për Lotin 49: Mirëmbajtje e pajisjes Body Box prodhuesi JAEGER/ ose ekuivalent me fond
limit: 537.947,00 (pesëqind e tridhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e dyzet e shtatë) lekë pa
TVSH
J61827062E
1. “BIOMETRIC ALBANIA” shpk
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 537.900 (pesëqind e tridhjetë e shtatëmijë e nëntëqind) lekë pa TVSH dhe 645.480
(gjashtëqind e dyzet e pesë mijë e katërqind e tetëdhjetë) lekë me TVSH
Nuk ka ofertues të skualifikuar.
Miratoi: D.Daci – Drejtor Juridik
Pranoi: V.Nikolli – Përgjegjëse / Sek.Prokurimeve
Punoi: M.Çeliku – Specialiste/Sek.Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
Data: 20.06.2018
______________________________________________________________________________

Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644
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Për Lotin 60: Mirëmbajtje e pajisjes TREADMILL prodhuesit CARDIOLINE/ ose ekuivalent
me fond limit: 806.906,70 (tetëqind e gjashtë mijë e nëntëqind e gjashtë presje shtatëdhjetë)
lekë pa TVSH
J61827062E
1. “BIOMETRIC ALBANIA” shpk
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 806.880 (tetëqind e gjashtë mijë e tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH dhe 968.256
(nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë me TVSH
Nuk ka ofertues të skualifikuar.
Për Lotin 62: Mirëmbajtje e pajisjes video EEG prodhuesi Viasys Healthcare/ ose ekuivalent me
fond limit: 438.150,00 (katërqind e tridhjetë e tetë mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH
J61827062E
1. “BIOMETRIC ALBANIA” shpk
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 438.100 (katërqind e tridhjetë e tetë mijë e njëqind) lekë pa TVSH dhe 525.720 (njëqind
pesëqind e njëzet e pesë mijë e shtatëqind e njëzet) lekë me TVSH
Nuk ka ofertues të skualifikuar.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga Shoqëria
“BIOMETRIC ALBANIA” shpk me NIPT J61827062E, me adresë: Rruga “Vllazën Huta”,
pallati i ri, Vila Park kati 6- Tiranë, përfaqësuar nga Administratori Z.Artur Kadareja, me një
vlerë të përgjithshme prej 13.226.900 (trembëdhjetë milion e dyqind e njëzet e gjashtë mijë e
nëntëqind) lekë pa TVSH dhe 15.872.280 (pesëmbëdhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e dy
mijë e dyqind e tetëdhjetë) lekë me TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Tiranë me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tirane sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018
Ankesa: nuk ka patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Enkelejdi JOTI

Miratoi: D.Daci – Drejtor Juridik
Pranoi: V.Nikolli – Përgjegjëse / Sek.Prokurimeve
Punoi: M.Çeliku – Specialiste/Sek.Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
Data: 20.06.2018
______________________________________________________________________________
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