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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

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

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: Biometric Albania Sh.p.k me NIPT J61827062E Adresë Tiranë, Rr “Vllazen Huta”
Pallat i Ri Vila Park, Kati 6. përfaqësues me prokurë të posacme i bashkimit të përkohshëm të
operatorëve ekonomikëMontal Sh.p.k me NIPT J62009007F Adresë: Tiranë,”Dervish Hima”,
3 kullat K.3, AP 9/2, dhe Biometric Albania Sh.p.k me NIPT J61827062E Adresë Tiranë, Rr
“Vllazen Huta” Pallat i Ri Vila Park, Kati 6.

* * *

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 3 –brenda 45 diteve nga data e lidhjes së kontratës.

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

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

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

Për 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.

 OE ”ADR Trans” pa ofertë ekonomike.

 OE “EUROMED” pa ofertë ekonomike.

 OE ”Medical Distribution” pa ofertë ekonomike.

 BOE “MONTAL” shpk me NIPT J62009007F & “BIOMETRIC ALBANIA” shpk me
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NIPT J61827062E, me ofertën 35 678 090 (tridhjetë e pesë milion e gjashtëqind e
shtatëdhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë) Lekë pa TVSH.

 OE ”OES DISTRIMED” shpk, me NIPT K31520054N, me ofertën 33 200 000
(tridhjetë e tre milion e dyqind mijë) Leke pa TVSH.

 OE ”Royal Berat” pa ofertë ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE ”ADR Trans” pa ofertë ekonomike.

2. OE “EUROMED” pa ofertë ekonomike.

3. OE ”Medical Distribution” pa ofertë ekonomike.

4. OE ”OES DISTRIMED” shpk, me NIPT K31520054N, me ofertën 33 200 000 (tridhjetë
e tre milion e dyqind mijë) Leke pa TVSH.

5. OE ”Royal Berat” pa ofertë ekonomike.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Referuar, dokumentacionit të dorëzuar në sistem nga OE e sipërcituar, KVO konstaton si
mëposhtë:

- Shoqëritë, Royal Berat, Euromed, Medical Distribution dhe ADR Trans nuk kanë
paraqitur dokumentacionin e kërkuar në kriteret e përgjithshme dhe të vecanta për
kualifikim. Gjithashtu këto shoqëri nuk kanë dorëzuar ofertë ekonomike.

Rrjedhimisht ofertat e këtyre shoqërive rezultojnë si jo të plota dhe të parregullta.

- OE “OES DISTRIMED” shpk:

I. Artikulli Nr.3, “Sistem Histeroskopie”, në specifikimin teknik: Rregullimi i presionit te
irrigimit histeroskopik: 0-200mmHg, ndërsa OE e ka ofruar me parametër 15-150 mmhg, duke
mos përmbushur këtë specifikim.
II. Artikulli Nr.4, “Peshore Dixhitale per bebe”, në specifikikimin teknik: Mbajtese per femije e
çmontueshme, OE nuk e specifikon nese e disponon apo jo kete kriter duke mospërmbushur
specifikimet teknnike të kërkuara për kët artikull.
III. Artikulli Nr. 7, “Inkubator për Neonat me Servo kontroll” per specifikimet e mëposhtëme:
- Kërkohet Kontroll i Oksigjenit: 21-75%, ndërsa OE ka ofruar 20-60%;
- Kërkohet të furnizohet së bashku me nje kape (hood) me konektor okisgjeni per neonate dhe
bebe, premature, ndërsa OE nuk e ofron këtë kërkesë duke mos e plotesuar kete kriter.
IV. Artikullin Nr.10, “ECHO Obstetrike dhe Gjinekologjike”, për specifikimet e mëposhtëme :
- Kërkohet i kontrolluar me mikroprocesor, teknologji dixhitale dhe mbi 220.000 kanale
dixhitale perpunimi, ndërsa OE e ka ofruar 27 648 kanale.
- Shfaqja e imazhit: single/dual/quad, 256 nuanca grije,OE këtë specifikim nuk e përmbushe.
- Kërkohet Intervali Dinamik maksimal mbi 260 dB,OE këtë specifikim nuk e përmbush.
- Kërkohet frekuenca maksimale 18 MHz ndërsa artikulli i ofruar nga OE e ka frekuencën
maksimale 16 MHz.
- Kërkohet shkalla PRF 0.1 deri 25 MHz, ndërsa shkalla PRF 0.8 deri 14.8 MHz e specifikimit
teknik të artikullit të ofruar nga ky OE.
- Kërkohet intervali i frekuencës jo më pak se 0.3-28KHz dhe shpejtësia 0.1-3600 cm/s, ndësra
OE artikulli i ofruar nga ky OE intervalin e frekuncës e ka 0.7-24KHz dhe shpejtësia 4.7-369
cm/s.
V. Artikulli Nr.11, “ECHO Portative”, specifikimet e mëposhtëme:
- Eko dopler me ngjyra e pershtatshme per aplikime adult dhe neonatale,OE specifikimin për
përdorim NEONATAL nuk e shpreh, por e ka zëvendësuar me përdorim PEDIATRIK.
- Kërkohet i kontrolluar me mikroprocesor, teknologji dixhitale dhe mbi 180.000 kanale
dixhitale perpunimi, ndërsa OE e ka ofruar 1024 kanale.
- Intervali i frekuencave te funksionimit: 2 deri ne 13MHz,OE ne specifikimet e ketij artikulli
cilëson se:”Varet nga Sonda”, pa përmendur shifra.
- Shpejtesia maksimale e nderrimit te imazhit te pakten 1100 frames/sec, OE kete kriter nuk e
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përmbush sepse shpejtësia maksimale e ndërrimit të imazhit është 282 frames/sec.
- Kërkohet shkalla PRF 0.1 deri 18MHz, ndërsa shkalla PRF 0.8 deri 14.8 MHz e specifikimit
teknik të artikullit të ofruar nga ky OE.
VI. Artikulli Nr. 12, “Panel gazrash mjekesore dopjo (per kokat e krevateve)”, specifikimi I
mëposhtëm:
Daljet e gazit te perfshijne gaz mjekesor oksigjen 2cope, vakum 2cope, drite 2 cope, Priza
Schucko 4 cope, sistem lajmerim infermiere 2 cope. Me standarde gjermane ose AFNOR, nuk
korenspondon me ato te ofruara nga ky OE, duke mos përmbushur specifikimet teknike te
kerkuara.
VII. Artikulli Nr.13, “Panel gazrash mjekesore tek (per kokat e krevateve)”,specifikimi i
mëposhtëm:
Daljet e gazit te perfshijne gaz mjekesor oksigjen 1cope, vakum 1cope, drite, Priza Schucko 2
cope, sistem lajmerim infermiere. Me standarde gjermane ose AFNOR, nuk korenspondon me
ato te ofruara nga ky OE duke mos përmbushur specifikimet teknike te kerkuara.
VIII. Artikulli Nr.14, “Ngrohes Intravenoz”, për specifikimet e mëposhtëme:
- Per shmangien e hipotermise gjate nderhyrjeve kirurgjikale, reanimacion adult dhe
neonatal,OE nuk e ka specifikuar përdorimin Neonatal.
- Administrimi i fluideve me gravitet me nje fluks minimal jo me pak se 6 litra ne ore,OE nuk e
specifikon kete kriter.
IX. Artikulli Nr.16, “Shiringe elektrike”, kriterin: Njesite e dozimit g, mg, μg, ng, U, mol,OE
nuk e specifikon.
X. Artikullin Nr.18, “Aparature CPAP per neonate me lageshtues”, për specifikimet e
mëposhtëme:
- Furnizim nga rrjeti AC 220V/50Hz dhe bateri e integruar per te garantuar funksionim per te
pakten 4 ore, OE nuk e secifikon se sa është kohëzgjatja që garanton bateria për të funksionuar.
- Lageshtia minimale e garantuar: >30mg/l, OE nuk e specifikon kete parameter.
XI. Artikulli 19, “Dyshek Fototerapie”, specifikimin e mëpshtëm: Rrezatimi spektral rreth 50
μË/cm2/nm-1 (±25%),OE e ka paraqit me vlerat 35μË/cm2/nm-1 (±15%) duke mos e plotësuar.
XII. Artikulli 25, Mates transkutan per bilirubinenPër specifikimet e mëposhtëme:
- Perseritshmeria: ≤ ± 0,8mg/dl,OE nuk e specifikon këtë parametër.
- Bateria e karikuar te kete mundesi per te pakten 100 matje, OE nuk e specifikon këtë
parametër.
XIII. Artikulli Nr. 31, “Ventilator Pacienti”, specifikimin: i pajisur me ekran LCD me prekje
(touchscreen) dhe ngjyra. Dimensioni minimal: 15'',OE nuk e ka respektuar por e ka sjellë me
EKRAN 12,1”.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Biometric Albania Sh.p.k me
NIPT J61827062E Adresë Tiranë, Rr “Vllazen Huta” Pallat i Ri Vila Park, Kati 6. përfaqësues
me prokurë të posacme i bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë Montal Sh.p.k
me NIPT J62009007F Adresë: Tiranë,”Dervish Hima”, 3 kullat K.3, AP 9/2 dhe Biometric
Albania me NIPT J61827062E Adresë Tiranë, Rr “Vllazen Huta” Pallat i Ri Vila Park, Kati 6
se oferta e paraqitur me një të vlerë të përgjithshme prej 35,678,090 (tridhjetë e pesë milion e
gjashtëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë) Leke 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, brenda 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.
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.06.2018.

Ankesa: Po

(nëse ka) kanë marrë përgjigje në datë 06.08.2018 (dhe Vendim KPP 604/2018)

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Arian Kraja

Konceptoi:KVO

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

Nr. Kopjeve: 3 (tre)

Datë: ____2018

Konceptoi: V.Hidri

I.Kica

Konfirmoi: P.Mersini

Miratoi: J.Duro

Nr. kopjeve: 3 (tre)
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