
Shtojce 

Date 14 .04.2017 

Per modifikim dokumentacioni tenderi me objekt: “Blerje Filmash per Spitalin Rajona Lezhe” 

me fonde limit  1 166 650  (nje miljon e njeqind e gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind 

e pesedhjete) leke pa tvsh. Te vene në dispozicion nga FONDI për prokurimin me objekt : e 

ndare ne lote si me poshte : 

Loti I :    606 650 (gjashteqind e gjashte mije e gjashteqinde pesedhjete ) leke pa tvsh.  

Loti II :  560 000 ( peseqind e gjashtedhjete) leke pa tvsh.  

       

Autoriteti Kontraktor Spitali Rajonal Lezhe me date 21.04.2017 ka shpallur tenderin me mjete 

elektronike ne adresen www.app.gov.al me objekt : Blerje Filmash per Spitalin Rajona 

Lezhe””Data e hapjes se ofertave ishte caktuar me date 21.04.2017 ora10:00 

. 

Pas publikimit te dokumenteve standarte ne adresen www.app.gov.al u Nisur nga  ankimi nr292/2 

prot date 14.04.2017 nga SEAR MEDICAL me objekt: : Blerje Filmash per Spitalin Rajona 

Lezhe” Per kete arsye,njesia e prokurimit e Spitalit Rajonal Lezhe vendosi te pranoj ankesen dhe 

te beje modifikimet e meposhtme te kritereve te vecanta te kualifikimit . 

 

ISHIN 

 

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): 

 

a)      nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv) 

b)      nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,  

c)   nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e 

profesional. 

 

Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara 

nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës Nr. 8 

“Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore”. 

 

Në rastin kur kandidati/ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, në vend të Ekstraktit mbi 

Historikun e Subjektit, do të paraqitet vendimi i Gjykatës për regjistrimin si person juridik, sipas 

Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”. 

 

2. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): 

 

a)      ka plotësuar detyrimet fiskale,  

b)     ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , 

te lëshuar nga Administrata Tatimore. 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/


Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet te ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Këto 

kritere (pikat 1,2) duhet te vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga 

dita e hapjes së ofertës.  

3.     Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë 

të shtetit në te cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, për këtë 

kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit te leshuar nga 

Qendra Kombetare e Regjistrimit. 

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër. 

Nëse dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në shtetin e tyre të origjinës, atëherë mjafton një 

deklaratë me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë 

të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe. 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë dokumentat 

e lartpërmendur.   

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, duhet te dorezohen: 

a.     Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës  bashkimi i operatorëve ekonomik është krijuar 

zyrtarisht;  

b.   Prokura e posaçme. 

 

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

KAPACITETI LIGJOR I OPERATORËVE EKONOMIKË:  

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit të kualifikimit. 

 

KAPACITETI EKONOMIK DHE FINANCIAR 

1. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1.  

 

2. Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike 

prane OSHEE ne konforme me vendimin 379 , date 11.06.2014 pika 1 paragrafi dyte te 

Keshillit Ministrave 

 

3. Deklaratë për gjendjen financiare  nga një ose me shumë banka, lëshuar jo më parë se 10 

ditë nga data e hapjes së ofertave, që verteton se operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të 

ketë një vlerë prej jo më pak se 10%  të vlerës së fondit limit. 

 

4. Vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron mesatare vjetore të realizuar gjatë tre viteve 

të fundit   (2014 2015 2016) shoqeruar me Deklaratat e Xhiros ne Tatime të aktivitetit të 

operatorit, vlera mesatare e tre viteve te jete  jo më pak se  100%, të vlerës së fondit limit. 

 

5. Bilancet e certifikuar nga organi Tatimor per vitet  2014 , 2015, 2016 shoqeruar me Raportet 

e Ekspertit Kontabel. 

 



6. Furnizime të së njëjtës natyrë të realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit, 

në vlerën prej jo më pak se  40% e fondit limit të vënë ne dispozicion.  

 

Këto Furnizime të së njëjtës natyrë do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë: 

     

a)  Kur furnizimi eshte i së njëjtës natyrë është e realizuar me institucione shtetërore, Operatori 

ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të 

shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e 

sukseshëm të kësaj kontrate .  

OSE 

b) Kur furnizimi eshte i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private Operatori 

ekonomik do ta vertetojë këtë  furnizimi duke paraqitur kontratën e lidhur me subjektet 

private të shoqëruar me faturën përkatëse tatimore të shitjes dhe të shoqëruar detyrimisht 

me vërtetimin e lëshuar nga subjekti privat, për realizimin e sukseshëm të kësaj kontrate.  

KAPACITETI TEKNIK:   

1.   Deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojces 4; 

2. Deklaratën mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojces 5; 

 

3. Deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojces 6; 

4. Vetëdeklarim për origjinën e mallit ku të përcaktohet vendi i prodhimit dhe kompania 

prodhuese (të plotësohet në  shtojcën 1 të DST).  

5. Nje dokument (Autorizim) nga firma prodhuese e artikujve te ofruar me anen e se ciles 

autorizohet ofertuesi (distributori) per te marre pjese ne kete procedure prokurimi. 

6. Ne daten dhe oren e hapjes se procedures ofertuesi duhet te paraqese mostra per artikujt qe 

prokurohen prane sekretarise se Spitalit Rajonal Lezhe, Per Komisionin e Vleresimit te 

Ofertave  te procedures: “Blerje filma dhe solucion”. 

 (të plotësohet nga autoriteti kontraktor) 

 

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-

dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për 

skualifikim. 

Shtojca 8 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

 

DEKLARATË MBI GJENDJEN GJYQËSORE 

 



Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në 

datë  _______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt 

___________________me fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të  operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj se: 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për shkelje penale, në 

përputhje me Nenin 45/1 të LPP,  

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së 

formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.  

 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

 

Përfaqesuesi i ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

Vula 

 

Shtojca 9 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

                            SPECIFIKIMET TEKNIKE 

Skicimet, parametrat teknik etj: 

 

- Afati i skadences : Data e skadencës në ditën e levrimit te mallit duhet te jete jo me e vogël   

se 1/2 e kohes ndermjet dates se prodhimit dhe asaj te skadences  por në çdo rast jo më 

e vogël se 12 muaj. 

 

- Deshmine e origjinalitetit te mostrave nepermjet: 

 Kataloge  te firmes prodhuese, ku te pasqyrohen specifikimet teknike te produkteve te 

ofruara, specifikime keto te detajuara ne shtojcen 16. Katalogu ne kapakun e tij duhet 

te jete i vulosur nga ofertuesi 

 

- Per lotin II: Film skaneri 35x43 kerkohet te jene filma per printerin e skanerit qe eshte 

prodhim AGFA ,model DRYSTAR 5302 



 

Shtojca 10 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

     

 

 

 

 

 

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT 

Sasia e mallit që kërkohet:  

 

Loti I  

 

Nr                    Artikulli 

  

 

Njesia 

    

 

Sasia  Cmimi   Vlera pa tvsh  

1 Filma 35x43 Kuti  25 
  

2 Filma 35x35 Kuti  20 
  

3 Filma 24x30 Kuti  23 
  

4 Filma 18x24 Kuti 25 
  

5 Filma 30x40 Kuti  27 
  

   Totali pa tvsh        

      

 

 

    

Nr                    Artikulli  Njesia    Sasia  Cmimi   Vlera pa tvsh  

1 Solucion fiksues film automat Litra 40   

2 

Solucion zhvillues film 

automat Litra 40   
   Totali pa tvsh        

 

Loti II 

 

Nr                    Artikulli  Njesia    Sasia  Cmimi   Vlera pa tvsh  

1 Film skaneri 35x43 (AGFA) Kuti 14 
  

   Totali pa tvsh      
  

 

 

 



Afatet e lëvrimit te mallit: Menjehere pas nenshkrimit te Kontrates  deri me 15/12/2017. 

 

 

 

BEHEN 

 

 

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

1Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): 

 

a)      nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv) 

b)      nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,  

c)   nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e 

profesional. 

 

Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara 

nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës Nr. 8 

“Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore”. 

 

Në rastin kur kandidati/ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, në vend të Ekstraktit mbi 

Historikun e Subjektit, do të paraqitet vendimi i Gjykatës për regjistrimin si person juridik, sipas 

Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”. 

 

2 Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): 

 

a)      ka plotësuar detyrimet fiskale,  

b)     ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , 

te lëshuar nga Administrata Tatimore. 

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet te ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Këto 

kritere (pikat 1,2) duhet te vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga 

dita e hapjes së ofertës.  

3.     Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë 

të shtetit në te cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, për këtë 

kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit te leshuar nga 

Qendra Kombetare e Regjistrimit. 

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër. 

Nëse dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në shtetin e tyre të origjinës, atëherë mjafton një 

deklaratë me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë 

të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe. 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë dokumentat 

e lartpërmendur.   

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, duhet te dorezohen: 



a.     Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës  bashkimi i operatorëve ekonomik është krijuar 

zyrtarisht;  

b.   Prokura e posaçme. 

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

KAPACITETI LIGJOR I OPERATORËVE EKONOMIKË:  

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit të kualifikimit. 

KAPACITETI EKONOMIK DHE FINANCIAR 

1 Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1.  

 

2 Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise 

elektrike prane OSHEE ne konforme me vendimin 379 , date 11.06.2014 pika 1 paragrafi 

dyte te Keshillit Ministrave 

3 Deklaratë për gjendjen financiare  nga një ose me shumë banka, lëshuar jo më parë se 

10 ditë nga data e hapjes së ofertave, që verteton se operatori ekonomik pjesëmarrës 

duhet të ketë një vlerë prej jo më pak se 10%  të vlerës së fondit limit. 
 

4 Vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron mesatare vjetore të realizuar gjatë tre 

viteve të fundit   (2014 2015 2016) shoqeruar me Deklaratat e Xhiros ne Tatime të 

aktivitetit të operatorit, vlera mesatare e tre viteve te jete  jo më pak se  100%, të vlerës së 

fondit limit. 

 

5 Bilancet e certifikuar nga organi Tatimor per vitet  2014 , 2015, 2016 . 

 

6 Furnizime të së njëjtës natyrë të realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të 

operatorit, në vlerën prej jo më pak se  40% e fondit limit të vënë ne dispozicion.  

 

Këto Furnizime të së njëjtës natyrë do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë: 

     

c)  Kur furnizimi eshte i së njëjtës natyrë është e realizuar me institucione shtetërore, Operatori 

ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të 

shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e 

sukseshëm të kësaj kontrate .  

OSE 

d) Kur furnizimi eshte i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private Operatori 

ekonomik do ta vertetojë këtë  furnizimi duke paraqitur kontratën e lidhur me subjektet 

private të shoqëruar me faturën përkatëse tatimore të shitjes dhe të shoqëruar detyrimisht 

me vërtetimin e lëshuar nga subjekti privat, për realizimin e sukseshëm të kësaj kontrate.  

KAPACITETI TEKNIK:   

7.   Deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojces 4; 

8. Deklaratën mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojces 5; 

 



9. Deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojces 6; 

10. Vetëdeklarim për origjinën e mallit ku të përcaktohet vendi i prodhimit dhe kompania 

prodhuese (të plotësohet në  shtojcën 1 të DST).  

11. Nje dokument (Autorizim) nga firma prodhuese e artikujve te ofruar me anen e se ciles 

autorizohet ofertuesi (distributori) per te marre pjese ne kete procedure prokurimi. 

12. Ne daten dhe oren e hapjes se procedures ofertuesi duhet te paraqese mostra per artikujt qe 

prokurohen prane sekretarise se Spitalit Rajonal Lezhe, Per Komisionin e Vleresimit te 

Ofertave  te procedures: “Blerje filma dhe solucion”. 

 (të plotësohet nga autoriteti kontraktor) 

 

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-

dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për 

skualifikim. 

Shtojca 8 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

 

DEKLARATË MBI GJENDJEN GJYQËSORE 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në 

datë  _______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt 

___________________me fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të  operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj se: 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për shkelje penale, në 

përputhje me Nenin 45/1 të LPP,  

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së 

formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.  

 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

 

Përfaqesuesi i ofertuesit 



 

Nënshkrimi 

Vula 

 

Shtojca 9 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

                            SPECIFIKIMET TEKNIKE 

Skicimet, parametrat teknik etj: 

 

- Afati i skadences : Data e skadencës në ditën e levrimit te mallit duhet te jete jo me e vogël   

se 1/2 e kohes ndermjet dates se prodhimit dhe asaj te skadences  por në çdo rast jo më 

e vogël se 12 muaj. 

 

- Deshmine e origjinalitetit te mostrave nepermjet: 

 Kataloge  te firmes prodhuese, ku te pasqyrohen specifikimet teknike te produkteve te 

ofruara, specifikime keto te detajuara ne shtojcen 16. Katalogu ne kapakun e tij duhet 

te jete i vulosur nga ofertuesi 

 

- Per lotin II: Film skaneri 35x43 kerkohet te jene filma per printerin e skanerit qe eshte 

prodhim AGFA ,model DRYSTAR 5302 

 

Shtojca 10 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

     

 

 

 

 

 

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT 

Sasia e mallit që kërkohet:  

 

Loti I  

 

Nr                    Artikulli 

  

 

Njesia 

    

 

Sasia  Cmimi   Vlera pa tvsh  



1 Filma 35x43 Kuti  25 
  

2 Filma 35x35 Kuti  20 
  

3 Filma 24x30 Kuti  23 
  

4 Filma 18x24 Kuti 25 
  

5 Filma 30x40 Kuti  27 
  

   Totali pa tvsh        

      

 

 

    

Nr                    Artikulli  Njesia    Sasia  Cmimi   Vlera pa tvsh  

1 Solucion fiksues film automat Litra 40   

2 

Solucion zhvillues film 

automat Litra 40   
   Totali pa tvsh        

 

Loti II 

 

Nr                    Artikulli  Njesia    Sasia  Cmimi   Vlera pa tvsh  

1 Film skaneri 35x43 (AGFA) Kuti 14 
  

   Totali pa tvsh      
  

 

 

 

Afatet e lëvrimit te mallit: Menjehere pas nenshkrimit te Kontrates  deri me 15/12/2017. 

 

 

Data e zhvillimit te tenderit: 26.04.2015. ora: 10:00 

 

 

  TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Pashko SMAÇI 

 


