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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 “HEALTH & LIGHT” shpk
Adresa: “Rruga Myslym Shyri, Pallati 46, Shkalla 5, Kati 2, Apartamenti 43, Tiranë

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur

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

Nr Lotet Nr Ref se lotit

18 Loti 18: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent
REF-66086-04-30-
2018

22 Loti 22: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent
REF-66095-04-30-
2018

36 Loti 36: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ ose ekuivalent
REF-66125-04-30-
2018

37 Loti 37: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips/ ose ekuivalent
REF-66127-04-30-
2018

58
Loti 58: Mirëmbajtje e monitoreve dhe sistemit te monitorimit te pacientit prodhuesi
Philips/ ose ekuivalent

REF-66174-04-30-
2018

64
Loti 64: Furnizim Vendosje Sonde Lineare për Eko prodhuesi Philips/ ose
ekuivalent, Modeli EnVisor CHD nr. inventari 30988.

REF-66187-04-30-
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.
Afati kohor për ekzekutimin e kontratës deri me 31.12.2018 dhe 30 dite nga nenshkrimi i
kontrates për lotet 64, 68.

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 18: Mirëmbajtje e pajisjeve C-ARM prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent me fond

limit: 1.402.530,80 (një milion e katërqind e dy mijë e pesëqind e tridhjetë presje tetëdhjetë)

lekë pa TVSH:
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1. “HEALTH & LIGHT” shpk L42231011L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1.402.000 (njëmilion e katërqind e dymijë) lekë pa TVSH dhe 1.682.400 (një milion e
gjashtëqind e tetëdhjetë e dy mijë e katërqind) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 22: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi PHILIPS/ ose ekuivalent me fond
limit: 786.682,80 (shatëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy presje
tetëshjetë) lekë pa TVSH.

1. “HEALTH & LIGHT” shpk L42231011L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 786.000 (shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtëmijë) lekë pa TVSH dhe 943.200 (nëntëqind e
dyzet e tre mijë e dyqind) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 36: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi prodhuesi PHILPS/ ose ekuivalent me fond limit:

798.895,80 (shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e pesë presje tetëdhjetë)

lekë pa TVSH

1. “HEALTH & LIGHT” shpk L42231011L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 798.000 (shtatëqind e nëntëdhjetë e tetëmijë) lekë pa TVSH dhe 957.600 (nëntëqind e
pesëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 37: Mirëmbajtje e pajisjeve Grafi/Skopi te prodhuesi Philips/ ose ekuivalent me fond
limit: 6.512.289,00 (gjashtë milion e pesëqind e dymbëdhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë e nëntë)
lekë pa TVSH

1. “HEALTH & LIGHT” shpk L42231011L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 6.512.000 (gjashtëmilion e pesëqind e dymbëdhjetëmijë) lekë pa TVSH dhe 7.814.400
(shtatë milion e tetëqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 58: Mirëmbajtje e monitoreve dhe sistemit te monitorimit te pacientit prodhuesi

Philips/ ose ekuivalent me fond limit: 5.356.654,00 (pesë milion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë



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 3

mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH

1. “HEALTH & LIGHT” shpk L42231011L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 5.356.000 (pesëmilion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa TVSH dhe
6.427.200 (gjashtë milion e katërqind e njëzet e shtatë mijë e dyqind) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

Për Lotin 64: Furnizim Vendosje Sonde Lineare për Eko prodhuesi Philips/ ose ekuivalent,

Modeli EnVisor CHD nr. inventari 30988 me fond limit: 850.000,00 (tetëqind e pesëdhjetë

mijë) lekë pa TVSH

1. “HEALTH & LIGHT” shpk L42231011L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 850.000 (tetëqind e pesëdhjetëmijë) lekë pa TVSH dhe 1.020.000 (një milion e njëzet
mijë) lekë me TVSH

Nuk ka ofertues të skualifikuar.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga operatori
ekonomik “HEALTH & LIGHT” shpk me NIPT L42231011L, me administrator z.Erion
Çela, adresë: Rruga Myslym Shyri, Pallati 46, Shkalla 5, Kati 2, Apartamenti 43, Tiranë, me një
vlerë të përgjithshme prej 15.704.000 pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e katër mijë) lekë
pa TVSH dhe 18.844.800 (tetëmbëdhjetë milion e tetëqind e dyzetë e katër mijë e tetëqind)
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


