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R E P U B L I K A E S H Q I P E R IS Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER

nr.____prot Fier me
___/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Fier me 12.04.2018

Për: “Greemed”, shpk Tirane me Nr. Nipti K91329017I, me adrese Tirane Rruga Bulevardi Bajram
Curri, Pallati 35, Shk. 1, Ap.4, Tirane.

* * *

Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim”, “Blerje orendi spitalore (shtrat pacienti, stativ,
komedina)”

Numri i referencës së procedurës/lotit: (REF-54491-03-07-2018)

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje orendi spitalore (shtrat pacienti, stativ, komedina)” me fond
limit : 7 911 200 (shtatë milion e nëntëqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind) leke pa TVSH.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 12.03.2018, Numri 10

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “Greemed” sh.p.k Tirane NIPT K913290171

Vlera: 7 812 000 (shtate milion e teteqind e dymbedhjete mije) leke pa T.V.SH dhe 9374 400 (nente
million e treqind e shtatedhjete e kater mije e katerqind) leke me TVSH

2. “PAERA” sh.p.k Tirane, NIPT L31505034R,

Vlera: 7 489 600 (shtate milion e katerqind e tetedhjete e nente mije e gjashteqind) leke pa T.V.SH dhe
8 987 520 (tete million e nenteqind e tetedhjete e shtate mije e peseqind e njezete) leke me TVSH

3. “BYLIS PHARMA”, shpk Tirane NIPT
K51507020M
Vlera: 0 (zero) leke

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “PAERA” sh.p.k Tirane, NIPT L31505034R,

Vlera: 7 489 600 (shtate milion e katerqind e tetedhjete e nente mije e gjashteqind) leke pa T.V.SH dhe
8 987 520 (tete million e nenteqind e tetedhjete e shtate mije e peseqind e njezete) leke me TVSH

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
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 Operatori ekonomik “PAERA”, shpk Tirane nuk ka paraqitur mostra per artikujt e kerkuar.
Mostrat duhet te paraqiteshin prane Drejtorise se Spitalit Rajonal Fier 1 ore perpara hapjes se
tenderit (Kriter ky i percaktuar ne DST Shtojca 8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” nen titullin ”Për
kapacitetin teknik”).

 Operatori ekonomik “PAERA”, shpk Tirane nuk ka paraqitur Certifikate e konformitetit CE, sipas
MDD 93/42 EEC, per te gjithe artikujt e ofruar sipas kategorizimit te tyre ose ekuivalenti te perkthyer
dhe te noterizuar ne gjuhen shqipe (Kriter ky i percaktuar ne DST Shtojca 8 “Kriteret e veçanta të
kualifikimit” nen titullin ”Për kapacitetin teknik”)

 Operatori ekonomik “PAERA”, shpk Tirane nuk ka paraqitur nje dokument (Autorizim) nga firma
prodhuese e artikujve te ofruar me anen e te ciles autorizohet ofertuesi per te tregetuar produktet e saj
te perkthyer dhe te noterizuar ne gjuhen shqipe.Autorizimi leshuar nga GIMA SPA i paraqitur ne kete
procedure eshte i paperkethyer dhe noterizuar (Kriter ky i percaktuar ne DST Shtojca 8 “Kriteret e
veçanta të kualifikimit” nen titullin ”Për kapacitetin teknik”)

 Operatori ekonomik “PAERA”, shpk Tirane nuk ka paraqitur Certifikate ISO-9001:2008 ose
ekuivalenti per prodhuesin e produkteve objekt prokurimi, te perkthyer dhe te noterizuar ne gjuhen
shqipe (Kriter ky i percaktuar ne DST Shtojca 8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” nen titullin ”Për
kapacitetin teknik”)

Per te gjitha arsyet e siper permendura operatori ekonomik “PAERA”, shpk Tirane
skualifikohet nga procedura e prokurimit “Blerje orendi spitalore (shtrat pacienti, stativ,
komedina)”.

4. “BYLIS PHARMA ”, shpk Tirane NIPT
K51507020M

Vlera: 0 (zero) leke

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Operatori ekonomik “ “ BYLIS PHARMA ”,” nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne proceduren e
prokurimit me objekt : “Blerje orendi spitalore (shtrat pacienti, stativ, komedina)”.

 Operatori ekonomik “BYLIS PHARMA ”, nuk ka paraqitur mostra per artikujt e kerkuar.
Mostrat duhet te paraqiteshin prane Drejtorise se Spitalit Rajonal Fier 1 ore perpara hapjes se
tenderit (Kriter ky i percaktuar ne DST Shtojca 8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” nen titullin ”Për
kapacitetin teknik”).

 Ne keto kushte kur nuk jane paraqitur mostrat e produkteve si dhe asnje lloj dokumetacioni lidhur me
tenderin objekt prokurimi, operatori “BYLIS PHARMA ”, s’kualifikohet nga kjo procedure
prokurimi.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Greemed”, shpk Tirane me Nr. Nipti
K91329017I, me adrese Tirane Rruga Bulevardi Bajram Curri, Pallati 35, Shk. 1, Ap.4, Tirane, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 7 812 000 (shtate milion e teteqind e dymbedhjete
mije) leke pa T.V.SH dhe 9374 400 (nente million e treqind e shtatedhjete e kater mije e katerqind)
leke me TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitali Rajonal Fier, Lagja “1 Maj”, rruga “Ivalidet e
Luftes”,Tel/Fax 0342 22761 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
10 (dhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitali Rajonal Fier, Lagja “1 Maj”, rruga “Ivalidet e
Luftes”,Tel/Fax 0342 22761 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
10 (dhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura do te
anullohet siç parashikohet në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.03.2018

Ankesa: Ka patur nga operatori ekonomik “Paera” sh.p.k i cili (nepermjet SPE) me date 27.03.2018
ka ankimuar lidhur me klasifikimin perfundimtar si dhe me kriteret e vendosura ne DST. Ankesa nuk
eshte marre parasysh dhe me date 30.03.2018 i eshte kthyer pergjigje si nepermjet postes elektronike
ashtu dhe nepermjet sherbimit postar. Pasi ka akluar afati 10 ditor i ankesave te mundshme ne KPP
dhe prane autoritetit kontraktor nuk eshte depozituar asnje ankese ky I fundit ka vendosur heqjen e
pezullimit dhe vazhdimin e procedures se prokurimit.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nevila SHUKE
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