
Pranoi:    M. Saliraj – Drejtor Juridik 

Miratoi:   E.Hametaj – Përgjegjës/Sek.Prokurimeve   

Punoi:     M.Çeliku – Specialiste/Sek.Prokurimeve 
Nr. kopjeve: 3 (tre)                       

Data: 13.04.2017 

______________________________________________________________________________ 

                            Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644                           1 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME 

 

 

Nr. _______ Prot.                                       Tiranë më,  ___/___/ 2017 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Për:  Shoqërinë “BIOMETRIC ALBANIA” shpk me NIPT J61827062E,  

Përfaqësuar nga Administratori Z.Artur Kadareja 

Adresë: Rruga “Vllazen Huta”, Pallati i ri, Vila Park kati -6, Tiranë. 

 

Autoriteti Kontraktor: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë Rruga e Dibrës 

Nr. 372, tel. 042 362627, Fax. 042 363644. 

Procedura e prokurimit: REF-70805-03-07-2017 “Procedure e Hapur” 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës: “Blerje barna për hemodializën në 

QSUT” e ndarë në lote si më poshtë: Loti 5 Barna për dializën peritoneale” 

Fondi limit: 55,346,000 (pesëdhjetë e pesë million e treqind e dyzet e gjashtë mijë) lekë pa 

TVSH 

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit për vitin 2017. 

Kohëzgjatja e kontratës: nga momenti i nёnshkrimit tё kontratës deri nё datёn 25.12.2016. 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 30.03.2017 ora 10:00. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme.  

Njoftojme se, kanë qenë pjesemarrës këta ofertues me vlerën përkatëse të ofruara si me poshte:  

 

                Emri i plotë i shoqërisë                          numri i NIPT-it 

1. Shoqëria “BIOMETRIC ALBANIA” shpk             NIPT J61827062E 

Oferta Ekonomike me vlerë: 55,249,000 (pesëdhjetë e pesë milion e dyqind e dyzet e nente 

mije) lekë pa TVSH  

 

Emri i plotë i shoqërisë                                 numri i NIPT-it 

2. Shoqëria “BYLIS PHARMA” shpk                    NIPT K12929401M 

Oferta Ekonomike me vlerë: Operatorit Ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

 

Ofertues të skualifikuar. 

 

Emri i plotë i shoqërisë                                 numri i NIPT-it 
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1. Shoqëria “BYLIS PHARMA” shpk                    NIPT K12929401M 

 

Arsyet e skualifikimit janë: 

Rezulton se operatori ekonomik “BYLIS PHARMA” sh.p.k nuk ka dorëzuar asnjë dokument 

për të vërtetuar që i përmbush kriteret sipas DST. Nga shqyrtimi i ofertës së operatorit 

ekonomik në sistemin elektronik të A.P.P ky operator ka paraqitur vetëm formularin e ofertës 

të pa plotësuar 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit për Lotin 1, referuar listës së kërkesave 

të tenderit, në mbështetje të pikës 3 te nenit 66 te VKM-se nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. 

Në mbështetje të pikës 4 te nenit 66 te VKM-se nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”.  

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për 

Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se 

oferta operatorit ekonomik “BYLIS PHARMA” sh.p.k nuk është në përputhje me kërkesat 

e tenderit, duke e cilësuar si ofertë të pa vlefshme. 

. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojme se Oferta e Shoqërisë “Biometric 

Albania” shpk,  me NIPT J61827062E, me administrator z.Artur Kadareja, me adresa: 

Vllazen Huta”, Pallati i ri, Vila Park kati -6, Tiranë, është identifikuar si oferta e suksesshme  

pёr procedurën e prokurimit me objekt Blerje barna për hemodializën në QSUT” e ndarë në 

lote si më poshtë: Loti 5 Barna për dializën peritoneale” me vlerë të ofertuar në shumën prej 

55,249,000 (pesëdhjetë e pesë milion e dyqind e dyzet e nente mije) lekë pa TVSH.   

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 

Tiranë, me adresë Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë, sigurimin e kontratës sëbashku me 

dokumentacionin e paraqitur diten e zhvillimit të tenderit, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e e marrjes/publikimit së këtij njoftimi. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 05.04.2017 

Ankesa: Jo nuk  ka pasur.   

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Enkelejdi Joti 

 


