
                                                    FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

Për: BOLT Sh.p.k, me NIPT K91517011V 

Për: OES Distrimed Sh.p.k, NIPT K31520054N 

 Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.3, Rruga Dritan Hoxha, Blloku Gintash, afër Gjimnazit Aleks 

Buda, Laprakë  

* * * Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, mallra, Ref: 56/06/02/2017  

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Blerje pajisje mjeksore dhe mobilimi për QSH Kamëz” i ndarë në 

lote si më poshtë:  

Lot.1: “ Blerje pajisje mjekësore për QSH Kamëz” me fond limit 16.890.333 lekë pa TVSH.  

Lot.2: “Blerje pajisje mobilimi mjekësor për QSH Kamëz” me fond limit 3.943.000 lekë pa TVSH. 

Fondi limit total: 20.833.333 (njëzet milion e tetë qind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e 

tre ) lekë pa TVSH ndarë në lote.  

Kohëzgjatja e kontratës:  Brenda 45 ditëve nga nënshkrimi i kontratës. Publikime të mëparshme 

(nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] Kriteret e përzgjedhjes së 

fituesit:  çmimi më i ulët X për lot, oferta( (ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

Lot.1 “Blerje pajisje mjekësore për QSH Kamëz” me fond limit 16.890.333 (gjashtëmbëdhjetë 

milion e tetëqind e nëntëdhjetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.  

OES Distrimed Sh.p.k, NIPT K31520054N, Adresa: Blv. “Bajram Curri”, Pallati Kastrati, Tiranë me 

vlerë 9.754.400 ( nëntë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e katër mijë e katërqind) lekë pa TVSH, 

BIOMETRIC ALBANIA Sh.p.k NIPT J61827062E Adresa: Njësia Bashkiake nr. 2, Rr. Vllazën Huta, 

Pall.Vila Park, Shkalla 1, Kati 6 , Ap. 25 Tiranë me vlerë 11.989.500 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind 

e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH.  

Albaphoto – pa dokumente dhe pa ofertë  

Gen-Alb Pharma – pa dokumente dhe pa ofertë Krijon – pa dokumente dhe pa ofertë 

Paera – pa dokumente dhe pa ofertë  

Lot.2: “Blerje pajisje mobilimi mjekësor për QSH Kamëz” me fond limit 3.943.000 (tre milionë e 

nëntëqind e dyzet e tre mijë) lekë pa TVSH.  

Bolt NIPT K91517011V, Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.3, Rruga Dritan Hoxha, Blloku Gintash, 

afër Gjimnazit Aleks Buda, Laprakë, me vlerë 3.150.000 (tre milion e njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë 

pa TVSH,  

Ro_Al Tiranë Kashar, Autostrada Tiranë Durrës NIPT J61811001M me vlerë 3.477.000 ( tre milion e 

katërqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa TVSH,  

Trinity Trade Company, Rruga Reshit Çollaku Pallati 15 Katesh, shkalla 1, ap. 1 NIPT K81630026, me 

vlerë 3.578.000 ( tre milion e pesëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë ) lekë pa TVSH,  

Almedical– pa dokumente dhe pa ofertë  

W.Center– pa dokumente dhe pa ofertë  



Paera– pa dokumente dhe pa ofertë  

Buna– pa dokumente dhe pa ofertë  

Biometric Albania – pa dokumente dhe pa ofertë  

Montal – pa dokumente dhe pa ofertë  

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

Loti 1. “Blerje pajisje mjekësore për QSH Kamëz” me fond limit 16.890.333 (gjashtëmbëdhjetë 

milione tetëqind e nëntëdhjetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH:  

Albaphoto – pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike  

Gen-Alb Pharma – pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike Krijon -– pa dokumente 

kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike  

Paera – pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike  

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

Lot.2: “Blerje pajisje mobilimi mjekësor për QSH Kamëz” me fond limit 3.943.000 (tre milionë e 

nëntëqind e dyzet e tre mijë) lekë pa TVSH:  

Almedical– pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike  

W.Center– pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike  

Paera– pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike  

Buna– pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike  

Biometric Albania – pa dokumente dhe pa ofertë ekonomike  

Montal – pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Nuk kishin paraqitur dokumente kualifikuese dhe as ofertë 

ekonomike.  

* * * Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OES Distrimed Sh.p.k, NIPT 

K31520054N, Adresa: Blv. “Bajram Curri”, Pallati Kastrati, Tiranë me vlerë ( nëntë milion e shtatëqind 

e pesëdhjetë e katër mijë e katërqind) lekë pa TVSH, se oferta e paraqitur për: Lot.1:” Blerje pajisje 

mjekësore për QSH Kamëz” me fond limit 16.890.333 lekë pa TVSH, me një vlerë të përgjithshme 

9.754.400 lekë pa TVSH, pikët totale të marra [_____], është identifikuar si oferta e suksesshme.  

 

* * * Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOLT Sh.p.k me NIPT K91517011V, 

Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.3, Rruga Dritan Hoxha, Blloku Gintash, afër Gjimnazit Aleks Buda, 

Laprakë, se oferta e paraqitur për: Lot.2: “Blerje pajisje mobilimi mjekësor për QSH Kamëz” me fond 

limit 3.943.000 (tre milionë e nëntëqind e dyzet e tre mijë) lekë pa TVSH, me një vlerë të 

përgjithshme 3.150.000 (tre milion e njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH, pikët totale të marra 

[_____], është identifikuar si oferta e suksesshme.  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës, 

siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 



këtij njoftimi. Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do 

të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15. 

03.2017 Ankesa: JO (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________  

* * * DREJTUESI I AUTORITETIT KONTRAKTOR ILIR BEQAJ  

Konceptoi: A.Alliu, V.Dhrami  

Miratoi: R.Cimbi, Datë: _____2017 _____ 

___________________________________________________________________________               

Adresa: Bulevardi “Bajram Curri“ Nr 1, Tirana, Albania. Tel: +355 4 2362-937.  

http://www.shendetesia.gov.al  


