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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

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Nr. _______ Prot. Tiranë më, ___.___.2017

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Shoqërinë “ALDOSCH FARMA” shpk me NIPT K31503045V,
Përfaqësuar nga Administratori Z.Aqif Hoxha
Adresë: Rruga Myslym Keta, Ish – Antibiotiku, Tiranë

Autoriteti Kontraktor: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë Rruga e Dibrës Nr.

372, tel. 042 362627, Fax. 042 363644.

Procedura e prokurimit: REF- UP Nr. 3327, “Kërkesë për Propozim”

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Qëllimi i kontratës: “Blerje barna B2/1- Dermatologjike, Hormonale sistemike, hormonet
seksuale, Gjaku dhe organet formuese te gjakut, Lende Kontrasti gastrointestinal,
Metabolizmi dhe trakti tretës”.

Fondi limit: 1,870,223.698926 (një milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e dyqind e njëzet e
tre) lekë pa TVSH.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit për vitin 2017.
Kohëzgjatja e kontratës: nga momenti i nёnshkrimit tё kontratës deri nё datёn 15.12.2017

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 14.08.2017 ora 10:00.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në procedurë për:

Loti 2 Barna dermatologjike Betamethasone 0,1% - 15 g Tubet me fond limit 103,680
(njëqind e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH,

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “Aldosch Farma” shpk NIPT K31503045V,
Oferta e shoqërisë është 102,000 (njëqind e dy mijë) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
2. Shoqëria “Farma Net Albania” shpk NIPT K9220180V
Oferta e shoqërisë është 100,800.00 (njeqind mije e teteqind) lekë pa TVSH.

Operatorë të skualifikuar:
Shoqëria “Farma Net Albania” shpk NIPT K9220180V
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit
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53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu
VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, e shpall të pavlefshme ofertën e “Farma Net Albania” shpk pasi nuk ploteson Kriteret e
Vecanta te Kualifikimit dhe Specifikimet Teknike sipas DST.

Loti 3 Barna dermatologjike Silver Sulphadiazine 1%/50 gram Tubet me fond limit
288,254.233440 (dyqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër . 233440) lekë pa
TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “Aldosch Farma” shpk NIPT K31503045V,
Oferta e shoqërisë është 282,000.00 (dyqind e tetedhjete e dy mije) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
2. Shoqëria “TRIMED” shpk NIPT K51612031J,
Oferta e shoqërisë 279,600.00 (dyqind e shtatedhjete e nente mije e gjashteqind) lekë pa TVSH.

Operatorë të skualifikuar:
2. Shoqëria “TRIMED” shpk NIPT K51612031J,

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i ofertës së “TRIMED” sh.p.k në mbështetje të
pikës 5, të nenit 53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe
mbështetje të Kreu VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” e shpall të pavlefshme ofertën e operatorit ¨Trimed¨shpk pasi
nuk ploteson Kriteret e Vecanta te Kualifikimit dhe Specifikimet Teknike sipas DST.

Loti 4 Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale Prednisone 5mg Tablete/Kapsule me
fond limit 67,500 (gjashtëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Shoqëria “Aldosch Farma” shpk NIPT K31503045V
Oferta e shoqërisë është 67,000.00 (gjashtedhjet e shtate mije) lekë pa TVSH.

Loti 5 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Acetylsalicylic acid 100 mg Tablete/Kapsule
me fond limit 130,221 (njëqind e tridhjetë mijë e dyqind e njëzet e një) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “Pharma One” shpk NIPT K72228008B
Oferta e shoqërisë është 105,000.00 (njeqind e pese mije) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
2. Shoqëria “ALDOSCH FARMA” shpk NIPT K31503045V
Oferta e shoqërisë është 94,500.00 (nentedhjete e kater mije e peseqind) lekë pa TVSH.

Operatorë të skualifikuar:
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Shoqëria “Pharma One” shpk NIPT K72228008B

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit
53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu
VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, e shpall të pavlefshme ofertën e OE ¨Pharma One¨ shpk pasi nuk ploteson Kriteret e
Vecanta te Kualifikimit dhe Specifikimet Teknike sipas DST.

Loti 6 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Folic acid 5mg Tablete/ Kapsule me
fond limit 19,743.384570 (nëntëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzet e tre .384570) lekë pa
TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “ALDOSCH FARMA” shpk NIPT K31503045V
Oferta e shoqërisë është 18,900.00 (tetembedhjete mije e nenteqind) lekë pa TVSH.

Loti 9Gjaku dhe organet formuese te gjakut Cyanocobalamin (Vitamin B12) 500 mcg -1
ml Flakon/Ampule me fond limit 68,900 (gjashtëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “ALDOSCH FARMA” shpk NIPT K31503045V
Oferta e shoqërisë është 68,900.00 (gjashtedhjete e tete mije e nenteqind) lekë pa TVSH.

Loti 12 Metabolizmi dhe trakti tretes Metformine 850 mg Tablete/Kapsule me fond limit
28,737.0018 (njëzet e tetë mijë e shtatëqind e tridhjetë e shtatë.0018) lekë pa TVSH,

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “TRIMED” shpk NIPT K51612031J
Oferta e shoqërisë është 28,650.00 (njezet e tete mije e gjashteqind e pesedhjete) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “ALDOSCH FARMA” shpk NIPT K31503045V
Oferta e shoqërisë është 25,500.00 (njezet e pese mije e peseqind) lekë pa TVSH.

Operatorë të skualifikuar:
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

1. Shoqëria “TRIMED” shpk NIPT K51612031J

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i ofertës së “TRIMED” sh.p.k në mbështetje të
pikës 5, të nenit 53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe
mbështetje të Kreu VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, e shpall të pavlefshme ofertën e ¨Trimed¨ shpk pasi nuk
Ploteson Kriteret e Vecanta te Kualifikimit dhe Specifikimet Teknike sipas DST.
Loti 13 Metabolizmi dhe trakti tretes Omeprazole 20 mg Tablete/Kapsule 83,158.356857
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(tetëdhjetë e tre mijë e njëqind e pesëdhjetë e tetë .356857) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “CFO PHARMA” shpk NIPT K22305002U
Oferta e shoqërisë është 82,000.00 (tetedhjete e dy mije) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “ALDOSCH FARMA” shpk NIPT K31503045V
Oferta e shoqërisë është 81,000.00 (tetedhjete e nje mije) lekë pa TVSH.

Operatorë të skualifikuar:
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

1. Shoqëria “CFO PHARMA” shpk NIPT K22305002U

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i ofertës së “CFO PHARMA” shpk
në mbështetje të pikës 5, të nenit 53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i
ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e shpall të pavlefshme ofertën e “CFO¨shpk pasi
nuk ploteson Kriteret e Vecanta te Kualifikimit dhe Specifikimet Teknike sipas DST.

Loti 14 Metabolizmi dhe trakti tretes Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) 25 mg
Tablete/Kapsule me fond limit 16,965 (gjashtëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e
pesë) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “ALDOSCH FARMA” shpk NIPT K31503045V
Oferta e shoqërisë është 16,965.00 (gjashtembedhjete mije e nenteqind e gjashtedhjete e pese)
lekë pa TVSH.

Loti 15 Metabolizmi dhe trakti tretes Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) 10 mg Tablete/
Kapsule me fond limit 18,270 (tetëmbëdhjetë mijë e dyqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “ALDOSCH FARMA” shpk NIPT K31503045V
Oferta e shoqërisë është 18,270.00 (tetembedhjete mije e dyqind e shtatedhjete) lekë pa
TVSH.

Loti 16 Metabolizmi dhe trakti tretes Ascorbic acid (Vitamine C) 100 mg Tablete/
Kapsule me fond limit 25,920 (njëzet e pesë mijë e nëntëqind e njëzet) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “ALDOSCH FARMA” shpk NIPT K31503045V
Oferta e shoqërisë është 25,900.00 (njezet e pese mije e nenteqind) lekë pa TVSH.
Loti 17 Metabolizmi dhe trakti tretes Loperamide 2 mg Tablete/Kapsule me fond limit prej



Pranoi: D. Daci – D.Juridik
Miratoi: V.Nikolli – Pergj.Sek.Prokurimeve
Punoi/Konceptoi: E.Alla – Juriste/ Sek.Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
Data: 05.09.2017

______________________________________________________________________________

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

22,105.386 (njëzet e dy mijë e njëqind e pesë .386) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “ALDOSCH FARMA” shpk NIPT K31503045V
Oferta e shoqërisë është 21,600 (njëzet e një mijë e gjahtëqind) lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “TRIMED” shpk NIPT K51612031J,
Oferta e shoqërisë është 17,190.00 (shtatembedhjete mije e njeqind e nentedhjete) lekë pa
TVSH.
Operatorë të skualifikuar:

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
1. Shoqëria “TRIMED” shpk NIPT K51612031J

Në mbështetje të pikës 5, të nenit 53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i
ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, shpallet e pavlefshme oferta e “Trimed”shpk pasi
nuk ploteson Kriteret e Vecanta te Kualifikimit dhe Specifikimet Teknike sipas DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojme se Ofertat e Shoqërisë “ALDOSCH
FARMA” shpk me NIPT K31503045V, me administrator Z.Aqif Hoxha me adresë: Rruga
Myslym Keta, Ish – Antibiotiku, Tiranë është identifikuar si oferta e suksesshme pёr procedurën
e prokurimit me objekt: “Blerje barna B2/1- Dermatologjike, Hormonale sistemike,
hormonet seksuale, Gjaku dhe organet formuese te gjakut, Lende Kontrasti
gastrointestinal, Metabolizmi dhe trakti tretës” e ndarë në lote, për lotet si më poshtë:
Loti 2 Barna dermatologjike Betamethasone 0,1% - 15 g Tubet me vlerë 102,000.00
(njeqind e dymije) lekë pa TVSH; Loti 3 Barna dermatologjike Silver Sulphadiazine
1%/50 gram Tubet me vlerë 282,000.00 (dyqind e tetedhjete e dy mije) lekë pa TVSH; Loti
4 Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale Prednisone 5 mg Tablete/Kapsule me
vlerë 67,000.00 (gjashtedhjete e shtate mije) lekë pa TVSH; Loti 5 Gjaku dhe organet
formuese te gjakut Acetylsalicylic acid 100 mg Tablete/Kapsule me vlerë 94,500.00
(nentedhjete e kater mije e peseqind) lekë pa TVSH; Loti 6 Gjaku dhe organet formuese te
gjakut Folic acid 5 mg Tablete/Kapsule me vlerë 18,900.00 (tetembedhjete mije e
nenteqind) lekë pa TVSH; Loti 9 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Cyanocobalamin
(Vitamin B12) 500 mcg -1 ml Flakon/Ampule me vlerë 68,900.00 (gjashtedhjete e tete mije
e nenteqind) lekë pa TVSH; Loti 12 Metabolizmi dhe trakti tretes Metformine 850 mg
Tablete/Kapsule me vlerë 25,500.00 (njezet e pese mije e peseqind) lekë pa TVSH; Loti 13
Metabolizmi dhe trakti tretes Omeprazole 20 mg Tablete/Kapsule me vlerë 81,000.00
(tetedhjete e nje mije) lekë pa TVSH; Loti 14 Metabolizmi dhe trakti tretes Pyridoxine
hydrochloride (Vitamin B6) 25 mg Tablete/Kapsule me vlerë 16,965.00 (gjashtembedhjete
mije e nenteqind e gjashtedhjete e pese) lekë pa TVSH; Loti 15 Metabolizmi dhe trakti
tretes Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) 10 mg Tablete/Kapsule me vlerë 18,270
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(tetembedhjete mije e dyqind e shtatedhjete) lekë pa TVSH; Loti 16 Metabolizmi dhe
trakti tretes Ascorbic acid (Vitamine C) 100 mg Tablete/Kapsule me vlerë 25,900.00 (njezet
e pese mije e nenteqind) lekë pa TVSH; Loti 17 Metabolizmi dhe trakti tretes Loperamide
2 mg Tablete/Kapsule me vlerë 21,600 (njëzet e një mijë e gjahtëqind) lekë pa TVSH .
Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Tiranë, me adresë Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë, sigurimin e kontratës së bashku me
dokumentacionin e paraqitur ditën e zhvillimit të tenderit, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë: në datë 17.08.2017 për Lotin 5 dhe për lotet e tjera në datë
18.08.2017.

Ankesa: Jo nuk ka pasur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI


