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D DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA KOMBËTARE E TRANSFUZIONIT TË GJAKUT

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[25.03.2019]

Për: “Fedos” shpk, me adresë, Njesia Administrative Nr.2 Rr. George W. Bush, Ndertesa
Nr. 5, Hyrja 5, Ap 17, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: Lot II “Blerje Filtra Delekoucitare dhe Sisteme Transfuzioni”

E Hapur – Prokurim me mjete elektronike / mallra.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-06915-02-07-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Lot II “Blerje Filtra Delekoucitare dhe Sisteme
Transfuzioni”

Lot II “Blerje Filtra Delekoucitare dhe Sisteme Transfuzioni” me fond limit(Vlera e
pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër) 6 830 000
(gjashtemilion e teteqind e tridhjete mije)leke pa TVSH, Marrëveshje Kuadër me një
operator ekonomikë - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj nga data
e lidhjes se Marreveshjes Kuader.

Shumatorja e cmimeve per njesi per Lot II “Blerje Filtra Delekoucitare dhe Sisteme
Transfuzioni” eshte 2285 (dy mije e dyqind e tetedhjete e pese) lekë pa TVSH

Me afat 12 muaj nga data e lidhjes se Marreveshjes Kuader

[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj].

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 11.02.2019., nr.6

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

çmimi më i ulët (shumatorja e cmimeve per njesi) X për sejcilin lot

Marrëveshja Kuadër do të lidhet sipas çmimeve për njësi për sejcilin lot.

- Totali i cmimeve për njësi nuk duhet të kalojë shumatoren e cmimeve për njësi
për sejcilin lot.
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- Totali i cmimeve sipas sasive të parashikuara për sejcilin lot, nuk duhet të kalojë
fondin limit në total (vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë
marrëveshjes kuadër) për sejcilin lot.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e
çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1.”Fedos” shpk K01514009I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 1493(nje mije e katerqind e nentedhjete e
tre ) leke pa TVSH.

(me numra dhe fjalë)

2.”Euromed” shpk K71718012P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 1102 (nje mije e njeqind e dy)leke pa
TVSH.

(me numra dhe fjalë)

3.”Montal” shpk

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1.Montal shpk _____________________________
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2.”Euromed” shpk K71718012P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 1102 (nje mije e njeqind e dy)leke pa
TVSH.

(me numra dhe fjalë)

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik “Montal”shpk, nuk kishte paraqitur oferte ekonomike,
dokumetacion ligjor, teknik si dhe nuk kishte paraqitur mostra.

2. Operatori ekonomik “Euromed” shpk, Ne kataloget e ofruar nga OE Euromed, sipas
kerkeses se Kritereve te Vecanta te Kualifikimit pika 2.3c, performanca e deklaruar e
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filtrit te laboratorit te ofruar nga OE Euromed eshte 2x105. Kjo performance nuk
perputhet me kerkesen e specifikimeve tona teknike te cilat qartesisht kerkojne qe
performaca e filtrit te laboratorit për gjak të plotë dhe koncentrat eritrocitar,
duhet të jete e tille qe te lejoje nje numer residual leukocitesh me te vogel se 5x104.
Mosplotesimi I ketij kriteri perben aresye per skualifikim te OE Euromed pasi ky eshte
nje prej kritereve kryesore te performances se filtrit deleukocitar.

- Ne Kriteret e Vecanta te Kualifikimit pika 2.3 Kapaciteti Teknik, kerkohet qe OE te

dorezojne mostra per gjithe artikujt e ofruar ne Lot 2. OE Euromed nuk ka paraqitur

mostren per filtrin deleukocitar per nje njesi te tipit bedside, duke sjelle ne vend te tij

filtrin deleukocitar te trombociteve. Edhe ne kataloget e ofruar nga OE Euromed

sipas kerkeses se Kritereve te Vecanta te Kualifikimit pika 2.3c, OE Euromed ka

markuar filtrin deleukocitar per trombocite dhe ka vendosur gjithashtu ‘package

insert” te ketij filtri, duke mos i lene mundesine KVO te gjykoje per disponibilitetin

dhe performancen e filtrit deleukocitar te kerkuar per nje njesi mase eritrocitare te tipit

bedside.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

1.”Fedos” shpk K01514009I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 1493(nje mije e katerqind e nentedhjete e
tre ) leke pa TVSH. (me numra dhe fjalë)

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë “Qendres Kombetare te Transfuzionit te Gjakut
me adrese Rruga Lord Bajron Laprake “, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.03.2019

Ankesa: JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Valbona (Doçi) Tahiraj


