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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr. 3052 / Prot. Tiranë, më _____/___/ 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: Operatorin Ekonomik: Shoqeria “OES DISTRIMED” shpk, me NIPT K31520054N,
Adresa: Blv.Bajram Curri Tiranë 1022, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur- mallra- prokurim me mjete elektronike.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-67865-05-08-2018
LOT1 – REF-67874-05-08-2018
LOT2 – REF-67870-05-08-2018
LOT3 – REF-67872-05-08-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Furnizim vendosje pajisje mjekësore dhe hotelerie për
godinën e maternitetit të Spitalit Korçë dhe për për kirurgjinë e re dhe pathologjinë e
spitalit Sarandë” me fond limit në total 130,044,395 (njëqind e tridhjetë milion e dyzet e
katër mijë treqind e nëntëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH i ndarë në lote si më poshtë:

Lot 1: “Furnizim vendosje pajisje mjekësore dhe pajisje mobilimi spitalor” me fond limit
18,052,899 (tetëmbëdhjetë milion e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë)
lekë pa TVSH;
Lot 2: “Furnizim vendosje pajisje salle operatore” me fond limit 58,520,377 (pesëdhjetë e tetë
milion e pesëqind e njëzet mijë e treqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH;
Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” me fond limit 53,471,119
(pesëdhjetë e tre milion e katërqind e shtatëdhjetë e një mijë e njëqind e nëntëmbëdhjetë) lekë
pa TVSH.

Data e zhvillimit të tenderit: 11.06.2018
Kohëzgjatja e kontratës: Lot 1 – Kohezgjatja e Kontrates: Brenda 45 diteve nga data e
lidhjes se kontrates.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

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

Për lotin 1 “Furnizim vendosje pajisje mjekësore dhe pajisje mobilimi spitalor” me fond limit
18,052,899 (tetëmbëdhjetë milion e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë
pa TVSH:

1. OE “BIOMETRIC ALBANIA” shpk me NIPT J61827062E , me ofertën 11 135 500 (
njëmbëdhjetë milion e njëqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind) Leke pa TVSH;
2. OE “EUROMED” shpk me NIPT K71718012P, vlera 10,923,600 (dhjetemilion e
nenteqind e njezet e tremije e gjashteqind) Leke pa TVSH;
3. OE “EVITA” shpk me NIPT L13714005J, me ofertën 15 211 690 (pesëmbëdhjetë
milion e dyqind e njëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë) Leke pa TVSH;
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4. OE “FEDOS” shpk, me NIPT K01514009I, me ofertën 9 917 000 ( nëntë milion e
nëntëqind e shtatëmbëdhjetë mijë) Leke pa TVSH
5. OE “GRAL MEDICAL” shpk me NIPT K71602001J, me ofertën 16 129 625
(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzet e nëntë mijë e gjashtëqind e njëzet e pesë) Leke pa
TVSH.
6. OE “MONTAL” shpk me NIPT J62009007F , me ofertën 10 655 000 (dhjetë milion e
gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) Leke pa TVSH;
7. OE “MUCA” shpk me NIPT K01421002H, pa ofertë;
8. OE ”OES DISTRIMED” shpk, me NIPT K31520054N, me ofertën 9 600 000
(nentemilion e giashteqind mije) Leke pa TVSH;
9. OE “ROYAL” pa ofertë;
10. BO “SAER MEDICAL” shpk me NIPT K31610086D dhe “HEALTH AND LIGHT”
shpk me NIPT L42231011L, me ofertën 12 900 000 (dymbëdhejtë milion e nëntëqind mijë)
Leke pa TVSH;

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Muca shpk NIPT K01421002H;

2. Royal shpk ;

3. Evita shpk NIPT L13714005;

4. Gral shpk NIPT K71602001J;

5. BO “SAER MEDICAL” shpk me NIPT K31610086D dhe “HEALTH AND LIGHT” shpk
NIPT L42231011L.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Shoqëritë, Muca shpk NIPT NIPT K01421002H dhe Royal shpk NIPT_______ , nuk kanë
paraqitur dokumentacionin e kërkuar në kriteret e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim.
Gjithashtu këto shoqëri nuk kanë dorëzuar ofertë ekonomike.

 Shoqëritë, BOE SAER shpk me NIPT K31610086D dhe Health & Light shpk NIPT
L42231011L, Gral Medical shpk me NIPT K71602001J, Evita shpk L13714005, kanë
paraqitur ofertë ekonomike, por nuk kanë paraqitur dokumentacionin e kërkuar në kriteret e
përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim, konkretisht:

- Evita shpk me NIPT L13714005- Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e
kritereve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të
gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, kokretisht me Kreun II, seksioni I të dokumentave të
tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: “Operatorët Ekonomikë janë
të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që
nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme” dhe Shtojcës 9,
Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, për lotin 1, 2.3.1 Furnizime të mëparshme të ngjashme në një
vlerë sa 40% e fondit limit të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes
së ofertave të këtij loti. Dhe pikën 2.3.4 Ofertuesi duhet te kete ne stafin e tij te punesuar ose te
kontraktuar jo me pak se 2(dy) inxhiniere te trajnuar per servis pajisjesh mjekesore. Per kete
duhet te paraqese: Diplomat perkatese dhe Listepagesat sipas formatit te miratuar ESIG025 per
periudhen Janar 2018 -Mars 2018, ku duhet te figurojne emrat e tyre ose kontratën përkatëse të
punës të vlefshme për këtë periudhë.

- Gral Medical shpk me NIPT K71602001J Dokumentacioni i paraqitur për
plotësimin e kritereve të vecanta për kualifikim - (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në
përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, kokretisht me Kreun II, seksioni I të
dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: “Operatorët
Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto
DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme”
dhe Shtojcës 9, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, për lotin 1, 2.3.1 Furnizime të mëparshme të
ngjashme në një vlerë sa 40% e e fondit limit të këtij loti, të realizuara gjatë tre viteve të fundit
nga data e hapjes së ofertave të këtij loti..3.2 Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë
origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST), 2.3.3
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Operatori ekonomik duhet të paraqesë 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 www.app.gov.al së
bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në
gjuhën shqipe ne pjeset qe kane lidhje me specifikimet teknike te kerkuara ne DST) 2.3.5
Deklarate per permbushjen e afatit te garancise. (1 vit garanci, perfshirë blerjen dhe
zevendesimin e pjeseve te difektuara me pjese kembimi te reja dhe origjinale). 2.3.6
Vetëdeklaratë: - që pajisjet e ofruara janë të reja, të një prodhimi original dhe të deklarohet viti
i prodhimit, - për përmbushjen e afatit të garancisë sipas përcaktimeve në specifikimet teknike
të DST (një vit garanci përfshirë blerjen dhe zëvendësimin e pjesëve të difektuara me pjesë
këmbimi të reja dhe origjinale) dhe- që merr përsipër trajnimin e dy personave (mjekë dhe
teknikë) për cdo pajisje. 2.3.7 Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim (të dedikuar për
këtë procedurë prokurimi) nga kompania prodhuese për tregëtimin e artikujve të ofruar apo nga
distributori i autorizuar nga prodhuesi ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me
prodhuesin.2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim për tregtim të pajisjeve
mjekësore, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjeksore”,
për artikujt që kategorizohen si pajisje mjekësore.2.3.9 Operatori ekonomik duhet të paraqesë
Certifikatë ISO 9001 ose ISO 13485, të vlefshme, për prodhuesit e artikujve të ofruar, të
përkthyer dhe të noterizuar, për artikujt që kategorizohen si pajisje mjekësore.2.3.10 Ofertuesi
duhet te jete i certifikuar me ISO 9001 për import, tregëtim, instalim dhe mirëmbajtje të
pajisjeve mjekësore. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse brenda afatit të
vlefshmërisë, të përkthyer dhe të noterizuar, për artikujt që kategorizohen si pajisje mjekësore
.2.3.11 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata CE 93/42 MDD (ose sipas
kategorizimit te tyre) të vlefshme, për artikujt që kategorizohen si pajisje mjekësore, të
përkthyera dhe të noterizuara.

- BO “SAER MEDICAL” shpk me NIPT K71602001J dhe “HEALTH AND LIGHT” shpk
me NIPT L42231011L, Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kritereve të përgjthshmë të
kualifikimit (KVP) dhe kritereve të vecanta për kualifikim - (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk
është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, kokretisht: Neni 74, i VKM-së,
Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, i ndryshuar,
“Bashkimi i operatorëve ekonomikë” Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh
ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast
përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit,
punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi s dhe secili prej
anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të
LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare,
profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me
përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje. Për
sa më sipër, në prokurën për bashkëpunim të përkohshëm nuk specifikohet ndarja faktike se cili
nga OE bashkëpunues do ofrojë artikujt specifik. Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit
“Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: “Operatorët Ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme” 2.3.5 Deklarate per
permbushjen e afatit te garancise. (1 vit garanci, perfshirë blerjen dhe zevendesimin e pjeseve te
difektuara me pjese kembimi te reja dhe origjinale) dhe 2.3.6 Vetëdeklaratë: - që pajisjet e
ofruara janë të reja, të një prodhimi original dhe të deklarohet viti i prodhimit, - për
përmbushjen e afatit të garancisë sipas përcaktimeve në specifikimet teknike të DST (një vit
garanci përfshirë blerjen dhe zëvendësimin e pjesëve të difektuara me pjesë këmbimi të reja dhe
origjinale) dhe - që merr përsipër trajnimin e dy personave (mjekë dhe teknikë) për cdo pajisje,
janë deklaruar vetëm nga njëri nga OE bashkëpunues në këtë procedurë. 2.3.7 Operatori
ekonomik duhet të paraqese autorizim (të dedikuar për këtë procedurë prokurimi) nga kompania
prodhuese për tregëtimin e artikujve të ofruar apo nga distributori i autorizuar nga prodhuesi ku
ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, kurse kompania prodhuese ka
lëshuar autorizim vetëm për një nga OE bashkëpunes pjesëmarrës nsë procedurë.
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* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik: “OES
DISTRIMED” shpk, me NIPT K31520054N, Adresa: Blv.Bajram Curri Tiranë 1022, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 9,600,000 (nëntëmilion e gjashtëqind 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 28.06.2018.

Ankesa: Po

(nëse ka) kanë marrë përgjigje në datë 06.07.2018

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Arian Kraja

Konceptoi:

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE

1. Denada Seferi –Kryetare,
2. Olsi Akshia -Anetar,
3. Genci Hyska -Anetar, specialist i fushes (SUOGJ ”Koço Gliozheni”);

Konceptoi: V.Hidri

I.Kica

Konfirmoi: P.Mersini

Miratoi: J.Duro

Nr. kopjeve: 3 (tre)
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