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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,
___.___.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Shoqërinë “MONTAL” shpk
Adresa: Rruga ”Dervish Hima”, tre kullat, kati i 3, apartamenti 9/2 – Tiranë

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-66028-04-30-2018

Nr Lotet Nr Ref se lotit

3
Loti 3: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike prodhuesi BECKMAN COULTER/ ose
ekuivalent

REF-66038-04-30-
2018

8 Loti 8: Mirëmbajtje e pajisjeve te Dializes prodhuesi FRESENIUS/ ose ekuivalent
REF-66050-04-30-

2018

11 Loti 11: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ ose ekuivalent
REF-66060-04-30-

2018

13 Loti 13: Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ ose ekuivalent
REF-66075-04-30-

2018

17
Loti 17: Mirëmbajtje e pajisjeve Autoanalizator prodhuesi OLYMPUS/ ose
ekuivalent

REF-66084-04-30-
2018

19 Loti 19: Mirëmbajtje e pajisjes CO2 Laser prodhuesi LUMENIS/ ose ekuivalent
REF-66088-04-30-

2018

20 Loti 20: Mirëmbajtje e disa pajisjeve te prodhuesi GE/ ose ekuivalent
REF-66090-04-30-

2018

34
Loti 34: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi CARL STORZ/ ose
ekuivalent

REF-66121-04-30-
2018

38 Loti 38: Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ ose ekuivalent
REF-66129-04-30-

2018

42
Loti 42: Mirëmbajtje e pajisjes Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL/ ose
ekuivalent

REF-66139-04-30-
2018

48 Loti 48: Mirëmbajtje e pajisjes EMG prodhuesi MICROMED/ ose ekuivalent
REF-66152-04-30-

2018

63
Loti 63: Furnizim vendosje e kokes goditese e litotripterit Modulith SLX-F2/ ose
ekuivalent Nr. Inventari 19241

REF-66185-04-30-
2018

65
Loti 65: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko prodhuesi GE/ ose
ekuivalent, Modeli VIVID E9 nr. inventari 21970.

REF-66189-04-30-
2018

67
Loti 67: Furnizim Vendosje te motorit te ventilimit dhe bordit kryeso për incubator
prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli GIRAFFE INCUBATOR me nr. inventari
20953

REF-66193-04-30-
2018

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.
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Afati kohor për ekzekutimin e kontratës deri me 31.12.2018 dhe 30 dite nga nenshkrimi i
kontrates për lotet 63, 65, 67.

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:

Për Lotin 3: Mirëmbajtje e pajisjeve laboratorike prodhuesi BECKMAN COULTER/ ose

ekuivalent me fond limit: 2.100.665,90 (dy milion e njëqind mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e

pesë presje nëntëdhjetë) lekë pa TVSH:

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 2.100.500 (dymilion e njëqindmijë e pesëqind) lekë pa TVSH dhe 2.520.000 (dy milion
e pesëqind e njëzet mijë) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 8: Mirëmbajtje e pajisjeve te Dializes prodhuesi FRESENIUS/ ose ekuivalent me
fond limit: 4.267.314,20 (katër milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e treqind e
katërmbëdhjetë presje njëzet) lekë pa TVSH.
1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 4.267.300 (katërmilion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatëmijë e treqind) lekë pa TVSH
dhe 5.120.760 (pesë milion e njëqind e njëzet mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 11: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi GMM/ ose ekuivalent me fond limit:

2.791.546,80 (dy milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e pesëqind e dyzet e gjashtë presje

tetëdhjetë) lekë pa TVSH

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 2.791.000 (dymilion e shtatëqind e nëntëdhjetë e njëmijë) lekë pa TVSH dhe 3.349.200
(tre milion e treqind e dyzet e nëntë mijë e dyqind) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 13: Mirëmbajtje e pajisjes Fibroscan prodhuesi ECHOSENS/ ose ekuivalent me fond

limit: 1.381.759,50 (një milion e treqind e tetëdhjetë e një mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e nëntë

presje pesëdhjetë) lekë pa TVSH

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1.381.700 (njëmilion e treqind e tetëdhjetë e njëmijë e shtatëqind) lekë pa TVSH dhe
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1.658.040 (një milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e dyzet) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 17: Mirëmbajtje e pajisjeve Autoanalizator prodhuesi OLYMPUS/ ose ekuivalent me
fond limit: 1.595.914,80 (një milion e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë nëntëqind e
katërmbëdhjetë presje tetëdhjetë) lekë pa TVSH

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1.595.800 (njëmilion e pesëqind e nëntëdhjetë e pesëmijë e tetëqind) lekë pa TVSH dhe
1.914.960 (një milion e nëntëqind e katërmbëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) lekë me
TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 19: Mirëmbajtje e pajisjes CO2 Laser prodhuesi LUMENIS/ ose ekuivalent me fond

limit: 592.344,30 (pesëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e treqind e dyzet e katër presje tridhjetë)

lekë pa TVSH

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 592.300 (pesëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e treqind) lekë pa TVSH dhe 710.760
(shtatëqind e dhjetë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 20: Mirëmbajtje e disa pajisjeve te prodhuesi GE/ ose ekuivalent me fond limit:

1.199.645,50 (një milion e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e dyzet e pesë presje

pesëdhjetë) lekë pa TVSH

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1.199.500 (njëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e pesëqind) lekë pa TVSH dhe
1.439.400 (një milion e katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e katërqind) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 34: Mirëmbajtje e pajisjeve endoskopike prodhuesi CARL STORZ/ ose ekuivalent me

fond limit: 7.353.967,10 (shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e

gjashtëdhjetë e shtatë presje dhjetë) lekë pa TVSH

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 7.353.000 (shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e tre mijë) lekë pa TVSH dhe 8.823.600
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(tetë milion e tetëqind e njëzet e tre mijë e gjashtëqind) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 38: Mirëmbajtje e pajisjes Hidroklave prodhuesi Hydrocllave/ ose ekuivalent me fond

limit: 1.394.830,40 (një milion e treqind e nëntëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tridhjetë presje

dyzet) lekë pa TVSH

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1.394.800 (një milion e treqind e nëntëdhjetë e katër mijë e tetëqind) lekë pa TVSH dhe
1.673.760 (një milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë
me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 42: Mirëmbajtje e pajisjes Lithotripter prodhuesi STORZ MEDICAL/ ose ekuivalent

me fond limit: 3.277.060,70 (tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëdhjetë

presje shtatëdhjetë) lekë pa TVSH

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3.277.000 (tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa TVSH dhe
3.932.400 (tre milion e nënëqind e tridhjetë e dy mijë e katërqind) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 48: Mirëmbajtje e pajisjes EMG prodhuesi MICROMED/ ose ekuivalent me fond

limit: 511.492,40 (pesëqind e njëmbëdhjetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e dy presje dyzet)

lekë pa TVSH

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 511.400 (pesëqind e njëmbëdhjetë mijë e katërqind) lekë pa TVSH dhe 613.680
(gjashtëqind e trembëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 63: Furnizim vendosje e kokes goditese e litotripterit Modulith SLX-F2/ ose

ekuivalent Nr. Inventari 19241 me fond limit: 2.870.000,00 (dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë

mijë) lekë pa TVSH

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
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Vlera: 2.870.000 (dymilion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH dhe 3.444.000 (tre
milion e katërqind e dyzet e katër mijë) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 65: Furnizim Vendosje Sonde Abdominale për Eko prodhuesi GE/ ose ekuivalent me

fond limit: 1.000.000,00 (një milion) lekë pa TVSH

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1.000.000 (një milion) lekë pa TVSH dhe 1.200.000 (një milion e dyqind mijë) lekë me
TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 67: Furnizim Vendosje te motorit te ventilimit dhe bordit kryeso për incubator

prodhuesi GE/ ose ekuivalent, Modeli GIRAFFE INCUBATOR me nr. inventari 20953 me fond

limit: 400.000,00 (katërqind mijë) lekë pa TVSH

1. “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 400.000 (katërqind mijë) lekë pa TVSH dhe 480.000 (katërqind e tetëdhjetë mijë) lekë
me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga Shoqëria
“MONTAL” sh.p.k, perfaqesuar nga Z.Skënder Lufi me NIPT J62009007F dhe adrese: Rruga
”Dervish Hima”, tre kullat, kati i 3, apartamenti 9/2 – Tiranë, me një vlerë të përgjithshme prej
30.734.300 (tridhjetë milion e shtatëqind e tridhjetë e katër mijë e treqind) lekë pa TVSH dhe
36.881.160 (tridhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e një mijë e njëqind e gjashtëdhjetë)
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
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Enkelejdi JOTI


