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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 DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË

DREJTORIA JURIDIKE

Nr._______ Prot. Tiranë më,
___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Shoqërinë “ALBAPHOTO” shpk
Adresa: Lagjja Pedonale, Rruga Kole Idromeno, Godina Nr.4, Kati 2 Shkoder

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref. Procedurës REF-02011-12-26-2018

LOTET Nr.Ref se lotit

Loti 23 : Mirëmbajtje e pajisjes endoskopike prodhuesi FUJINON/ose
ekuivalent

REF-02059-12-26-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin
2019” e ndare ne 66 lote, me fond limit total: 187,391,626.35 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë
milion e treqind e nënëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë pikë tridhjetë e pesë)
lekë pa TVSH.

LOTET Fondi limit i lotit pa TVSH

Loti 23: Mirëmbajtje e pajisjes endoskopike prodhuesi FUJINON/ose ekuivalent 3,000,000.70

Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: nga data nenshkrimi kontrates deri ne daten
31.12.2019.
Shenim: per lotet 1- 64. Duke qene se perllogaritja e fondit limit per keto lote eshte bere nga data 01.01.2019 –
31.12.2019 (365 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne daten 01.01.2019, vlera e
mirembajtjes perpara nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per
mirembajtjen e pajisjes/ve

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [Date 31.12.2018] [Nr. 52]

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:

 Loti 23: Mirëmbajtje e pajisjes endoskopike prodhuesi FUJINON/ose ekuivalent:

1. “ALBAPHOTO” shpk K86618008S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3,000,000 (tre milion) Leke pa TVSH dhe 3,600,000 (tre milion e gjashtëqind mijë)
Leke me TVSH

2. “HEALTH & LIGHT” shpk L42231011L

“SAER MEDICAL” shpk K31610086D
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
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Vlera: 2,780,000 (dy milion e shtatëqind e tetëdhjetë mijë) Leke pa TVSH dhe 3,336,000 (tre
milion e treqind e tridhjetë e gjashtë mijë) Leke me TVSH.

Ka ofertues të skualifikuar.

2. “HEALTH & LIGHT” shpk L42231011L

“SAER MEDICAL” shpk K31610086D
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Arsyet e skualifikimit:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur, konstatoi se: Në
Formularin e Ofertës të paraqitur nga OE ofertues, citohet që pjesët e këmbimit merren
mbrapsht nga ofertuesi, në DST, germa dh) citohet: Oferta per lotin duhet te kete cmimin e
ofertuar per ate lot dhe te jete e detajuar me cmimet perkatese per cdo paisje sipas specifikimeve
teknike. (Shenim 1: Duke qene se perllogaritja e fondit limit per kete lote eshte bere nga data
01.01.2019 – 31.12.2019 (365 dite) dhe afatet ligjore te procedures se prokurimit e tejkalojne
daten 01.01.2019, oferta do te perllogaritet per kete periudhe dhe vlera e mirembajtjes perpara
nenshkrimit te kontrates do te rikalkulohet duke marre parasysh vleren ditore per mirembajtjen e
pajisjes/ve) (Shenim 2. Ne rastet kur ofertuesi kerkon te marre pjeset e kembimit mbrapsht ai
duhet ta specifikoje ne formular oferte dhe te ofertoje me vleren e zbritur te ofertes por duke
shenuar gjithashtu vleren e ofertes pa zbritje dhe zbritjen qe i ben cmimit te ofertes kur kerkon te
marre mbrapsht pjeset e kembimit.). Referuar Shënimit me nr. 2, OE Ofertues nuk ka paraqitur
zbritje të vlerës së ofertës, dhe për rrjedhojë nuk përmbush kërkesat e kësaj pike të DST sipas
përcaktimeve të nenit 53, pika 3, 4, 5/c, dhe nenit 54 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe Kreut VII, neni 66, pika 3, të VKM Nr. 914, datë
29.12.2014 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.
Për këtë arsye KVO vendosi se oferta e operatorit ekonomik “BOE “ SAER dhe Health & Light”
Shpk.,” nuk është në përputhje me kërkesat e DST, duke e cilesuar si ofertë të pavlefshme dhe
duke e skualifikuar OE BOE “ SAER dhe Health & Light” Shpk.,.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga nga Shoqëria
“ALBAPHOTO” shpk me NIPT K86618008S perfaqesuar nga Z.Alban Xhaferi dhe adrese:
Lagjja Pedonale, Rruga Kole Idromeno, Godina Nr.4, Kati 2 Shkoder, me ofertë ekonomike
3,000,000 (tre milion) Leke pa TVSH dhe 3,600,000 (tre milion e gjashtëqind mijë) Leke me
TVSH, është identifikuar si ofertë e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Tiranë me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.02.2019

Ankesa: nuk ka patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
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Enkelejdi JOTI


