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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr. / Prot. Tiranë, më _____/___/ 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data] 27.07.2018

Për: Montal sh.p.k me NIPT NIPT J62009007F, Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3
Kullat”Kulla 3 A 9/2 Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: “Blerje materiale të implantueshme për shërbimin e
Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” -
Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj)”, i ndarë në lote :

 Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total për njësi 98,788 lekë pa
TVSH

 Lot. 2 “Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike” me fond limit total
për njësi 566,863 lekë pa TVSH

 Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total për njësi
614,730 lekë pa TVSH

 Lot. 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit
total për njësi 2,522,540 lekë pa TVSH

 Lot. 5 “Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total për njësi 292,400 lekë pa
TVSH

 Lot. 6 “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total për
njësi 5,086,000 lekë pa TVSH

 Lot. 7 “Blerje Stenta te medikuara” me fond limit total për njësi 712,950 lekë pa TVSH

 Lot. 8 “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze” me
fond limit total për njësi 6,338,970 lekë pa TVSH

Procedurë e hapur me mjete elektronike-mallra me nr reference REF-67458-05-07-2018
Ref sipas loteve:
LOT1 - REF-67463-05-07-2018
LOT2 - REF-67465-05-07-2018
LOT3 - REF-67467-05-07-2018
LOT4 - REF-67469-05-07-2018
LOT5 - REF-67472-05-07-2018
LOT6 - REF-67474-05-07-2018
LOT7 - REF-67476-05-07-2018
LOT8 - REF-67478-05-07-2018

Fondi limi në total (Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes
kuadër për të gjitha lotet): 158,529,940 (njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e pesëqind e
njëzet e nëntë mijë e nëntëqind e dyzet) lekë pa TVSH, i ndarë në lote:

1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total 14,661,580 lekë pa
TVSH;

2. “Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike” me fond limit total
23,368,350 lekë pa TVSH;

3. “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total
47,490,890 lekë pa TVSH;
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4. “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit
total 13,413,600 lekë pa TVSH;

5. “Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total 11,871,500 lekë pa TVSH;
6. “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total

5,606,000 lekë pa TVSH;
7. “Blerje stenta te medikuara” me fond limit total 35,779,050 lekë pa TVSH;
8. “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta të medikuara për restenoze” me

fond limit total 6,338,970 lekë pa TVSH;

Data e zhvillimit të tenderit: 11.06.2018

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [14.05.2018] [19]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, ofertaekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me
fond limit total për njësi 98,788 lekë pa TVSHtë kësaj procedure këta ofertues me vlerat
përkatëse të ofruara:

1. OES Distrimed sh.p.k NIPT K31520054N,

Vlera 41,885 lekë pa TVSH

2. Montal sh.p.k NIPT J62009007F

Vlera 62,375 lekë pa TVSH

3. Euromed NIPT K71718012P

Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Euromed NIPT K71718012P

Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

2. OES Distrimed sh.p.k NIPT K31520054N,

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në katalogun e paraqitur referuar prodhuesit SP
MEDICAL për artikullin nr.66, nuk gjendet e përcaktuar specifika CURVE – J, (Forma J), por
ofrohet vetëm varianti, Distal tip form Angled, Straight, Reshapable, kjo vjen në mospërputhje
me specifikimet teknike të përcaktuara në shtojcën 10 të DST dhe formularit të ofertës të
paraqitur nga ana juaj ku konkretisht ne specifikimet teknike për këtë artikull duhet të jenë
……. Diagnostic Hydrophilic guideëire 0.035(0.89mm) curve -J radius 3cm,180-200cm.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave më datë 14.06.2018 në lidhje me këtë mospërputhje
ndërmjet katalogut dhe formularit të ofertës, për artikullin nr.66, i ka kërkuar Kërkesë për
Sqarim.

Operatori ekonomik më datë 18.06.2018 ka dërguar përgjigje për sqarimin ku sqaron se....

Korfirmojmë se artikulli nr. 66 i ploteson specifikimet pasi specifikimi Angled shpreh te njejtin
specifkim me ate te kerkuar ne DST ..curve -J radius 3cm" qe guida te jete e kthyer.

KVO vlerëson se argumentimi i dhënë nga ana juaj nuk qëndron pasi fjala angled përkthehet
(me kënd) pra nuk nuk nënkupton specifikisht formën J sic kërkohet në specifikimet teknike të
DST.

Gjithashtu në argumentimin e dhënë nga OES DISTRIMED citohet se referuar katalogut te
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prodhuesit SP Medical Danimarke, konfirmohet se ne katalog ka nje shenim "Customized
products on request - Produkte te personalizuara sipas kerkeses', qe njedhimisht nenkupton qe
cdo specifikim qe nuk tegohet ne katalogun e pergjithshem mund te plotesohet me kerkese te
vecante.

KVO vlerëson se ky argumentim nuk qëndron dhe vjen në kundërshtim me pikën 8 të kritereve
të vecanta të DST ku ..“Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar
ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet
të shenohet sipas numrit te artikullit ne Formularin e Ofertes dhe te markohen me ngjyrë të
ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në .ëëë.app.gov.al së bashku
me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në
gjuhën shqipe)”.

Pra, del qartë se është detyrim i operatorit ekonomik të paraqesë katalogët konform
specifikimeve teknike të kërkuara për artikujt për të cilat ka nevojë autoriteti kontraktor, me
qëllim vlerësimin dhe trajtimin e barabartë e në të njëjtat kushte të operatorëve ekonomik të
paraqitur në këtë procedurë.

Për të gjitha arsyet që dhamë më lartë sqarimi i dhënë nga operatori ekonomik nuk pranohet
pasi nuk vërteton përputhshmërinë e specifikimeve teknike të artikullit 66 të markuara në
katalogët e prodhuesit SP MEDICAL, me ato që janë kërkuar në DST.

• Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në katalogun e paraqitur referuar
prodhuesit SP MEDICAL për artikujt nr.63, nr.64, nr.67, nr.68, në katalogun origjinal të
prodhuesit, në specifikimet teknike gjatësia e majës fleksibël është 4.5 cm,( Distal flexible
length Standard 4,5 cm flexible tip), gjë e cila nuk është e pasqyruar në katalogun e përkthyer.

KVO i ka kërkuar operatorit sqarime për këtë mospërputhje ndërmjet katalogut, specifikimeve
teknike te kërkuara dhe formularit të ofertës, për artikujt nr.63, nr.64, nr.67, nr.68.

Operatori ekonomik ka dhenë sqarim duke devijuar kërkesën e KVO dhe argumenton mos
perkthimin e specifikimit "Distal .flexible length Standard.i 4.5cm .flexible tip" per artikujt m.
63, 64, 67, 68 duke perkthyer vetem specifikimet teknike te kerkuara ne DST. Ne pershkrimin e
aftikujve nr. 63, 64,67, dhe 68 nuk ka asnje kerkese ne lidhje me Distal flexible length.
Specifikimi ,,7cm,, nuk sqarohet se ciles pjese te guides angiografike i perket dhe si e tille eshte
konsideruar nje shifer pa kuptim e vendosur pas gjatesise se guides.

KVO vlerëson se sqarimi i dhënë nga operatori ekonomik nuk qëndron pasi sipas legjislacionit
të prokurimit publik ka pasur të drejtën që brenda afateve të caktuara të kërkonte sqarime në
lidhje me cdo paqartësi.

Gjithashtu ju vëmë në dijeni se vetë operatori juaj ekonomik artikujt nr.63, nr.64, nr.67, nr.68 i
ka paraqitur në formularin e ofertës dhe merr përsipër t’i ofrojë me specifikimet e kërkuara në
DST, ku ndër të tjera është edhe specifikimi “7 cm”.

Në katalogun origjinal të paraqitur nga ju janë markuar me ngjyrë të verdhë këto specifika :

Length 30 – 450 cm ;

Distal tip form Straight tip J-tip radius: 1,5 – 3 – 6 – 15 mm

Dimensions Ø 0.018” / 0,46 mm; Ø 0.021” / 0,53 mm Ø 0.025” / 0,63 mm Ø 0.028” / 0,71 mm
Ø 0.032” / 0,81 mm Ø 0.035” / 0,89 mm Ø 0.038” / 0,96 m

Distal flexible length Standard 4,5 cm flexible tip.

Në dokumentat standarte artikujt me nr.63, nr.64, nr.67, nr.68 kanë këto specifikime teknike:

PTFE-coated J curve - J radius 3 mm exchange guideëires (Maje ne forme J e veshur me PTFE
me rreze 3 mm) .035 in 260 cm 7 cm

PTFE-coated J curve - J radius 3 mm exchange guideëires (Maje ne forme J e veshur me PTFE
me rreze 3 mm) .038 in 260 cm 7 cm
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PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE ) .035 in 260 cm 7 cm

PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE ) .038 in 260 cm 7 cm

Në katalogët e prodhuesit SP MEDICAL evidentohen të gjitha karakteristikat e kërkuara edhe
përmasat, përvec specifikës 7 cm, e cila në katalogun tuaj është 4.5 cm, kjo vjen në
kundërshtim me kriterin ku thotë se specifikimet teknike të materialeve duhet të jenë të
markuara dhe të përkthyera.

Përkthimi duhet të jetë identik dhe jo i shtrembëruar, pasi e bën përmbajtjen të pavlefshme.

Për të gjitha arsyet e përmendura më sipër artikujt nr.63, nr.64, nr.67, nr.68, nuk janë në
përputhje me specifikimet e kërkuara.

- Operatorit ju kërkua sqarim edhe në lidhje me prodhuesin Aesculap-Bbraun më datë
18.06.2018, në mesazhet e sistemit të brendshëm elektronik dhe OE ka dërguar sqarimet e
nevojshme po në sistemin elektronik më datë 19.06.2018, sqarimi i dhënë u mor parasysh nga
KVO,

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta e dhënë nga operatori ekonomik OES
DISTRIMED nuk përmbush të gjithë kriteret e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës
së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit
publik” kreu VII neni 66, pika 3, kjo ofertë skualifikohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Montal sh.p.k me NIPT NIPT
J62009007F, Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 Tiranë se oferta
e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 62,375 lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
10 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).

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.06.2018

Ankesa: Po ka pasur nga operatori ekonomik OES DISTRIMED, i eshte kthyer përgjigje, ka
kaluar dhe afati i ankimimit.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Arian Kraja

Punoi ;Miratoi  : J.Duro
Datë  : __.07.2018
Kopje  : 3 (tre)
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