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Nr.2073 /_____ Prot.                          Tiranë, më ___. ___. 2020 

 

 

                                      FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data] 

Për: OE:  Montal Sh.p.k NIPT J62009007F, Adresë: Tiranë,”Dervish Hima”, 3 kullat K.3, AP 

9/2.   

* * * 

Procedura e prokurimit: Procedure e  hapur- mallra- prokurim me mjete elektronike. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58400-05-18-2020 

Lot. 3 REF-58406-05-18-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “F.V pajisje mjekësore për spitalet si dhe pajisje hotelerie 

mjekësore për fazën e I-rë për Spitalin Kukës” me fond limit në total 91,666,742 

(nëntëdhjetë e një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e dyzet e 

dy) Lekë pa TVSH ndarë në 4 lote: 

 

LOT. 3 “F.V Pajisje radiologjike” me fond limit 25,666,667 (njëzet e pesë milion e gjashtëqind 

e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë  pa TVSH; 

 

Data e zhvillimit të tenderit: 04.08.2020. 

Kohëzgjatja e kontratës: Lot 3 – Kohezgjatja e Kontrates: Brenda 90 diteve nga data e 

lidhjes se kontrates. 

 

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

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: 

LOT. 3 “F.V Pajisje radiologjike” me fond limit 25,666,667 (njëzet e pesë milion e gjashtëqind 

e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë  pa TVSH; 

 

1. BNT ELECTRONICS shpk – me NIPT J61817047D dhe ofertë ekonomike 

15,373,710 (pesëmbëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e 

dhjetë) lekë pa tvsh, Adresa: Bulevardi “Zhan D'ark”, Nd.32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, 

Tiranë. 

2. Montal shpk - me NIPT J62009007F dhe ofertë ekonomike 16,545,000 

(gjashtëmbëdhjetë milion e pesëqind e dyzet e pesë mijë) lekë  pa tvsh. Adresa:  Rr. 

Dervish Hima, 3-Kullat, K-3, Ap 9/2, Tiranë. 

3. Saer Medical dhe Health & Light shpk  - përfaqësuar nga Saer Medical, me NIPT 

K31610086D dhe ofertë ekonomike 17,400,000 (shtatëmbëdhjetë milion e katërqind 

mijë) lekë pa tvsh. Adresa:  Rr. Themisokli Germenji, pallati në Krahë të RTSG, Kati 1-

rë, Tiranë. 

4. OES Distrimed shpk  - me NIPT K31520054N dhe ofertë ekonomike 18,100,000 

(tetëmbëdhjetë milion e një qind mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Bulevardi ”Bajram Curri”, 

Tiranë. 
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5. MEDFAU shpk – me NIPT J93610823R dhe ofertë ekonomike 18,685,000 

(tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: 

Kavajë, Lagja 5. 

6. FEDOS shpk - me NIPT K01514009I dhe ofertë ekonomike 19,990,000 

(nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. Adresa:  Njesia 

Administrative Nr.2, Rruga Manol Konomi, Ndertesa Nr.14, Hyrja 2, Apartamenti 2, 

Tiranë. 

7. BIOMETRIC ALBANIA shpk - me NIPT J61827062E dhe ofertë ekonomike 

20,970,000 (njëzet milion e nëntëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Njesia 

bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6, ap 25, Tiranë. 

8. ALBAPHOTO shpk - me NIPT K86618008S dhe ofertë ekonomike 22,000,000 (njëzet 

e dy milion) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga ”Kolë Idromeno”, Nd. 89, H.3, Ap.30, Shkodër. 

9. LINEAR shpk - me NIPT L01714002F dhe ofertë ekonomike 23,866,000 (njëzet e tre 

milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga e "Kavajes", 

Pallati "Speed", Kati Perdhe, Hyrja Nr.4, Njesia Bashkiake Nr.10, Tiranë. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

1. BNT ELECTRONICS shpk – me NIPT J61817047D dhe ofertë ekonomike 

15,373,710  (pesëmbëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e 

dhjetë) lekë pa tvsh, Adresa: Bulevardi “Zhan D'ark”, Nd.32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, 

Tiranë. 

2. MEDFAU shpk – me NIPT J93610823R dhe ofertë ekonomike 18,685,000 

(tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: 

Kavajë, Lagja 5. 

3. LINEAR shpk - me NIPT L01714002F dhe ofertë ekonomike 23,866,000 (njëzet e tre 

milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga e "Kavajes", 

Pallati "Speed", Kati Perdhe, Hyrja Nr.4, Njesia Bashkiake Nr.10, Tiranë. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

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

meposhtë: 

 
 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga OE BNT ELECTRONICS shpk – 

me NIPT J61817047D, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë: 

 

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kritereve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton 

jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, konkretisht: 

1. Pika 2.3, Kapaciteti teknik:  

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat 

e mëposhtme minimale: 

Sipas pikës 2.3.7 në KVK kërkohet Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga 

MSHMS. OE ka ngarkuar në SPE dokumentin Autorizim_per_tregtim_te_pajisjeve_mjekesore, i 

cili rezulton me afat vlefshmërie deri më 30.06.2020. Ndërkohë kjo procedurë prokurimi është 

hapur më datë 04.08.2020, pra OE ka patur kohën e mjaftueshme për të ngarkuar në SPE 

autorizimin për tregtim të pajisjeve mjekësore të vlefshëm. 
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2. Në Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku 

përcaktohet se: “Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me 

kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të 

refuzohen si të papranueshme” , konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, për lotin 3, 

2.3.8. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku 

të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara  për secilin artikull. Në katalogë, duhet të 

shenohet sipas numrit te artikullit ne Formularin e Ofertes dhe te markohen me ngjyrë të ndezur 

(të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me 

dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën 

shqipe ne pjeset qe kane lidhje me specifikimet teknike te kerkuara ne DST). 

Në specifikimet teknike të aparatit të mamografisë: 

2.1. Është kërkuar në DST Anoda të jetë prej Tungstenit ose më mirë për të zvogëluar dozën me 

perqendrime afërsisht 0,1-0,3 mm dhe filtrim me material Al ose ekuivalent. Në katalogun e 

paraqitur nga ky OE 1._Katalog_Mamografi, specifikimi teknik lidhur me materialin e Anodës 

dhe materialin për filtrimin e rrezeve X nuk është markuar sipas përcaktimeve në LPP dhe nuk 

gjendet në katalog. Gjithashtu, OE ka paraqitur dhe dokumentin MSH_oferte_teknike_Loti_3, ku 

i referohet plotësimit të specifikimeve teknike për modelet e ofruara të pajisjeve, dhe për 

specifikimin teknik të lartpërmendur përcakton vëtëm fokusin 0.1mm/0.3mm, pa përmendur 

materialin e Anodës dhe materialin për filtrimin e rrezeve X. 

2.2. Është kërkuar në DST Me pajisje zmadhimi: jo më pak se 1,5X. Në katalogun e paraqitur 

nga ky OE 1._Katalog_Mamografi, ky specifikim nuk është markuar sipas përcaktimeve në LPP 

dhe nuk gjendet në katalog. Gjithashtu, OE ka paraqitur dhe dokumentin MSH_oferte_ 

teknike_Loti_3, ku i referohet plotësimit të specifikimeve teknike për modelet e ofruara të 

pajisjeve, dhe për këtë specifikim ka deklaruar N/A, pra që nuk aplikohet faktor zmadhimi. Si 

rrjedhojë, nuk plotëson kërkesën sipas DST. 

2.3. Është kërkuar në DST Distanca nga burimi tek imazhi 65-66 cm, ndërsa në katalogun e 

paraqitur nga ky OE 1._Katalog_ Mamografi, rezulton SID(source to image distance) ≥600mm, 

e cila është një vlerë dysheme që nuk garanton kërkesën sipas DST. 

2.4. Është kërkuar në DST Ëorkstation: Të instalohet në dhomën e diagnostikimit me monitorë 

me 2 monitore LCD min 19” me rezolucion 1600x1200 dhe hard disk 2 TB për ruajtjen e 

imazheve. Duhet të përfshihet CD / DVD regjistrues. Në katalogun e paraqitur nga ky OE 

1._Katalog_ Mamografi, rezulton Hard disc 500GB, duke mos plotësuar kështu kërkesën sipas 

DST. 

2.5. Është kërkuar në DST Workstation: I pajisur me Ups 1000VA…. Sistem operativ Windows 

7/10 ose më mirë ose sisteme operative ekuivalente. Në katalogun e paraqitur nga ky OE 

1._Katalog_Mamografi, këto specifikime teknike nuk janë markuar sipas përcaktimeve në LPP 

dhe nuk gjenden në katalog. OE ka paraqitur dhe dokumentin MSH_oferte_teknike_Loti_3, ku i 

referohet plotësimit të specifikimeve teknike për modelet e ofruara të pajisjeve, dhe për 

specifikimet teknike të sipër cituara ka deklaruar Ok, por duke qënë se OE në këtë rast nuk është 

vetë prodhues, por nënkontraktor i autorizuar nga prodhuesi, deklarimi në ofertën teknike nuk 

krijon besueshmëri për plotësimin e specifikimeve për UPS dhe sistemin operativ për 

Workstation. 

 

Devijim i vogël 

Në specifikimet teknike të grafisë dixhitale është kërkuar Permasat e suprines se tavolines min 

74-75cm x 210-220cm. Në katalogun e paraqitur nga ky OE rezulton me suprinë 2000mm x 

745mm, ose 200cm x 74.5cm. Devijimin prej 10 cm në gjatësinë e tavolinës KVO e vlerëson si 

devijim të vogël që nuk ndikon në funksionalitetin e pajisjes. 
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Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE “BNT 

ELECTRONICS” shpk. 

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga MEDFAU shpk – me NIPT 

J93610823R, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë: 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërie rezultoi se ka paraqitur të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).  

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kritereve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton 

jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, kokretisht me 

Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku 

përcaktohet se: “Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me 

kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të 

refuzohen si të papranueshme” , konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, për lotin 3, 

2.3.8. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku 

të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara  për secilin artikull. Në katalogë, duhet të 

shenohet sipas numrit te artikullit ne Formularin e Ofertes dhe te markohen me ngjyrë të ndezur 

(të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al  së bashku me 

dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën 

shqipe ne pjeset qe kane lidhje me specifikimet teknike te kerkuara ne DST). 

 

Në specifikimet teknike të aparatit të mamografisë është kërkuar në DST: 

Anoda të jetë prej Tungstenit ose më mirë për të zvogëluar dozën me perqendrime afërsisht 0,1-

0,3 mm dhe filtrim me material Al ose ekuivalent.  

Kapaciteti i nxehtësisë jo më pak se 300 kHU. 

Në katalogun e paraqitur nga ky OE për pajisjen e mamografisë kat_mamograf, rezulton Heat 

storage capacity (anode)- 120,000 J; 162,000 HU, ose 120 kJ; 162 kHU. Pra, kapaciteti i 

nxehtësisë së anodës për modelin e aparatit të mamografisë së ofruar nga ky OE nuk plotëson 

minimumin e kërkuar në DST. 

 

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE “MEDFAU” 

shpk . 

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga LINEAR shpk- me NIPT 

L01714002F, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë: 

 

1. Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kritereve të vecanta për kualifikim (KVK) 

rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, 

konkretisht, 

Pika, 2.3.1 Kapaciteti teknik: 

 

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat 

e mëposhtme minimale: 

Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës se fondit limit 

të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga 

data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi. 
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Për të përmbushur kriterin e mësipërm OE ka ngarkuar në SPE Furnizime_te_ngjashme, në të 

cilin janë ngarkuar dokumenta të cilat nuk përmbushin KVK nr. 2.3.1, për arsye së kanë të bëjnë 

me mirmbajtjen e pajisjeve mjekësore dhe jo me objektin e kesaj procedure prokurimi F.V. 

pajisje mjeksore për spitalet dhe pajisje hotelerie mjekesore. 

 

1.2 Pika 2.3.7 Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga MSHMS. OE ka 

ngarkuar në SPE dokumentin Autorizim_per_tregtim_te_pajisjeve_mjekesore, i cili rezulton me 

afat vlefshmërie deri më 30.06.2020. Ndërkohë kjo procedurë prokurimi është hapur më datë 

04.08.2020, pra OE ka patur kohën e mjaftueshme për të ngarkuar në SPE autorizimin për 

tregtim të pajisjeve mjekësore të vlefshëm. 

 

2. Në specifikimet teknike të aparatit të mamografisë është kërkuar Workstation: I pajisur me 

Ups 1000VA. Në katalogun e paraqitur nga ky OE Katalog_Mamografi, rezulton UPS (furnizimi 

me energji të pandërprerë) 650 VA, duke mos plotësuar kërkesën sipas DST. 

 

3. Në specifikimet teknike të dy pajisjeve të këtij loti, Mamografi dixhitale dhe Radiografi 

dixhitale është kërkuar që secila prej pajisjeve të jetë e pajisur me printer për printimin e 

filmave. Konkretisht, për mamografinë: Te jete pajisur me printer per printimin e filmave: 

Rezolucioni i printerit të jetë min 300dpi. Dhe për grafinë dixhitale: Printer dixhital dry; Printer 

i thatë mjekësor (Dry printer), se paku 300 dpi; Dry Printer duhet te kete teknologjine lazer dhe 

jo termik; Duhet te printoje se paku 70 filma/ore 35x43cm; Duhet te printoje ne 3 formate 

filmash; Formatet e printimit 35x43,  26x36 dhe 20x25 cm; Te furnizohen edhe 5 pako filma per 

secilin format. 

Në katalogët e ngarkuar nga ky OE në SPE Katalog_Mamografi dhe Katalog_X-Ray, nuk 

gjenden në asnjërin prej katalogëve specifikimet për printerin, sipas kërkesës në DST. 

 

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE LINEAR shpk. 

  

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Montal Sh.p.k, me NIPT 

J62009007F”, Adresë: Tiranë,”Dervish Hima”, 3 kullat K.3, AP 9/2,] se oferta e paraqitur, me 

një vlerë të përgjithshme prej [16,545,000 (gjashtëmbëdhjetë milion e pesëqind e dyzet e pesë 

mijë) Lekë pa TVSH]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues/MSHMS /Drejtoria 

e Prokurimeve, Koncesioneve dhe PPP ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat 

e tenderit, brenda ____5________ 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. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.08.2020. 

Ankesa: PO 

 

I. Ankesat pas vlerësimit:  

1. BOE “Saer Medical” shpk & “Health & Light” shpk, ankesa me Nr.2073/97 Prot., 

me datë 24.08.2020. 
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Kthim pergjigje me shkresen Nr. 2073/104 Prot., date 31.08.2020.  

2. “BNT Electronics” shpk, ankesa me Nr.2073/98 Prot., me datë 27.08.2020. 

 Kthim pergjigje me shkresen Nr.2073/106 Prot., datë 31.08.2020. 

 

II.    Ankesa ne KPP per procesin e vleresimit:  

1- BOE “Saer Medical” shpk & “Health & Light” shpk 

2- “BNT Electronics” shpk 

 

 

Përgjigje KPP, vendimin Nr. 440/2020, Datë 09.09.2020. 

 

 

* * * 

 

 

TITULLARI  I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                                        

                                                                          Gelardina Prodani  

 

 

 

Konceptoi:KVO 

1. Jona Josifi –Kryetar,  

2. Olsi Akshia -Anetar, 

3. Fatjona Sulaj -Anetar, specialist i fushes  
 

Date:12.10.2020 

Nr.Kopjesh: 3(tre) 

Konceptoi: V.Hidri 

                  I.Kica 
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