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Shtojca 15   

   

Nr.________prot.       Tiranë, më_________2020 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

   

Për:  EUROMED shpk , Adresë  Blv. “Bajram Curri”, pranë Maretnitetit të ri , Tiranë 
 

* * * 

 

Procedura e prokurimit:  Procedurë e hapur  – prokurim me mjete elektronike – mallra. 

 

Numri i referencës së procedures :  REF-74487-10-08-2020         

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Kit (tampone + terren)  dhe tampone orofaringeal e 

nazofaringeal,  për marjen e mostrave  të testimeve Covid-19”, Marrëveshje Kuadër me një 

operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat  1 vjeçar (12 muaj)  për 

nevojat e Institutin e Shëndetit Publik   Tiranë, me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 

166,260,000 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion  e dyqind e gjashtëdhjetë mijë ) lekë pa 

TVSH, me shumatore të çmimeve për njësi 563 ( pesëqind e gjashtëdhjetë e tre)lekë pa TVSH 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [12/10/2020] [Nr. 85] 

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. "MEGAPHARMA" shpk, me NIPT : J61814028F me vlerë të përgjithshme të ofertës në 

shumën 48,300,000(dyzetë e tetëmilion e treqind mijë)lekë pa TVSH, si përfaqsues  i 

bashkimit të operatorëve ekonomik  “MEGAPHARMA” shpk dhe “LASER MED”shpk. 

2.  BIOMETRIC ALBANIA shpk me NIPT :J61827062E me vlerë të përgjithshme të 

ofertës në shumën 55,500,000 (pesëdhjetë e pesëmilion e pesëqind mijë)lekëpa TVSH. 

3. EUROMED shpk me NIPT: K71718012P me vlerë të përgjithshme të ofertës 41,760,000 

(dyzetë e një milion e shtatëqind e gjashtëdhjetëmijë)lekë pa TVSH. 

4. Farma Net Albania shpk me NIPT: K92201080V me vlerë të përgjithshme të ofertës në 

shumën 56,862,000(pesëdhjetë e gjashtëmilion e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë) lekë 

pa TVSH. 

5. MONTAL  shpk, me NIPT :  J62009007F, me vlerë të përgjithshme të ofertës në shumën 

64,560,000( gjashtëdhjetë e katërmilion e pesëqind e gjashtëdhjetë mijë )  lekë pa TVSH. 
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6. FEDOS shpk me NIPT : K01514009I, me vlerë të përgjithshme të ofertës në shumën 

69,000,000( nëntëqind e nëntëdhjetë e tetëmijë e katërqind) lekë pa TVSH.  . 

7. GENIUS shpk me NIPT :K63121801C, me vlerë të përgjithshme të ofertës në shumën 

116,400,000 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë milion e katërqind mijë) lekë pa TVSH.  . 

8. Krijon shpk me  NIPT K12023001A, me vlerë të përgjithshme të ofertës në shumën 

93,810,000(nëntëdhjetë e tre  milion e tetëqind e dhjetëmijë)lekë pa TVSH.  

9. O.E.S DISTRIMED me  NIPT: K31520054N, me vlerë të përgjithshme të ofertës në 

shumën 50,280,000(pesëdhjetëmilion e dyqind e tetëdhjetëmijë)lekë pa TVSH.  

10. SWISSMED shpk me NIPT: K81323024G, me vlerë të përgjithshme të ofertës në 

shumën 68,160,000 (gjashtëdhjetë e tetëmilion e njëqind e gjashtëdhjetëmijë)lekë pa 

TVSH.  

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

 

1. "MEGAPHARMA" shpk, me NIPT : J61814028F : Në lidhje me certifikimin  

ISO13485:2016 me numer rregjistrimi 04720Q10000336  e kompanisë Shandog Chengëu 

Medical Product Factory,  e cila është certifikuar nga BEIJING HUA GUANG 

CERTIFICATION OF MEDICAL DEVICES co. ltd si trupë certifikuese por, e cila nuk 

nuk është I konfimruar nga asnje  Organ i Vlerësimit të konformitetit ose trupe akreditues  

,i njohur nga Forumit Ndërkombëtar të Akreditimit (IAF), MLA/MRA, apo e EA ( si 

organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga RSH). Pas te gjitha verifikimeve te 

kryera  kjo Certifikatë ISO,  nuk plotëson kushtet e nenit 30 të VKM-së nr 914 datë  

VKM 914 datë 29.12.2014 « Për rregullat e prokurimit publik » . Nuk plotësohet pika 2.3 

« Kapaciteti Teknik» pika b e shtojcës 9 kapitulli Kritere të veçanta për kualifikim” 

Ne lidhje me vertetimin e FSHU/ OSHEE grup dt 30/10/2020 me nr.9382/1, rezulton se 

Lasermed shpk nuk ka kontrate me OSHEE. Per ambientin me adrese të rregjistruar prane 

QKB-së “Tirane Farke MJULL BATHORE Lagjja Mjull Bathore , Rruga e Elbasanit 

Nr.4, përballë TEG”, nuk ka sjelle kontrate qiraje ose ndonje dokument tjeter justifikues 

per te vertetuar qe paguhen detyrimet ndaj OSHEEse për ambientin ku kryen aktivitetin .  

  

2. GENIUS shpk me NIPT :K63121801C, Në lidhje me certifikimin  ISO13485:2016 me 

numer rregjistrimi 04720Q10000062  e kompanisë Shenzhen Topoct Biomedical 

Technology CO.,LTD,  e cila është certifikuar nga BEIJING HUA GUANG 

CERTIFICATION OF MEDICAL DEVICES co. ltd si trupë certifikuese por, e cila nuk 

është I konfirmuar nga asnje  Organ i Vlerësimit të konformitetit , ose trupe akredituese e 

njohur nga Forumit Ndërkombëtar të Akreditimit (IAF), MLA/MRA, apo e EA ( si 

organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga RSH). Pas te gjitha verifikimeve te 

kryera  kjo Certifikatë ISO,  nuk plotëson kushtet e nenit 30 të VKM-së nr 914 datë  

VKM 914 datë 29.12.2014 « Për rregullat e prokurimit publik » . Nuk plotësohet pika 2.3 

«Kapaciteti Teknik» pika b e shtojcës 9 kapitulli Kritere të veçanta për kualifikim” 

 

3. KRIJON shpk me  NIPT K12023001A : Nuk ploteson specifikimet teknike te artikullit 

te pare sepses nuk eshte SET  Kit (tamponë + tub me terren),  per marjen e mostrave  të 

testimeve Covid-19, te paketuara ne nje kit ose Set, e vertetura kjo edhe ne mostren e 

sjell, e paraqitur kjo edhe ne katalogun tuaj ku kodi i ofruar eshte paketim me 3 

komponente te ndare nga njeri tjetri dhe jo te paketuara ne nje  SET ose KIT (te tre 

komponentet). 
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4. SWISSMED shpk me NIPT: K81323024G : Nuk ploteson specifikimet teknike te 

artikullit te pare. Artikulli 1  nuk eshte SET  Kit (tamponë + tub me terren),  per marjen e 

mostrave  të testimeve Covid-19, I paketuara ne nje kit ose Set te vetem, e vertetura kjo 

edhe ne mostren e sjelle ku tubi eshte nga Greiner Bio,  ndersa tamponat  jane nga 

Jiangsun HanHeng medical technology Co lts. Katalogu I paraqitur nga ana juaj ne lidhje 

me tamponat e artik 1 dhe tamponta e artik e 2 dhe te 3 jane ofruar nga prodhuesi 

Boenmed, ndersa ISO 13485 dhe CE jane te kompania  Jiangsun HanHeng medical 

technology Co, per te cilen keni paraqitur edhe mostren. Nuk ka perputhje midis 

katalogut dhe firmes prodhuese per te cilen keni paraqitur oferten teknike 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operatorë 

ekonomikë i suksesshëm :  

 

1. EUROMED shpk me NIPT: K71718012P, me shumatore te cmimeve  për njësi të ofruar  

131 (njëqind e tridhjetë e një) lekë pa TVSH ,me vlerë të përgjithshme të ofertës në 

shumën vlerë të 41,760,000 (dyzetë e një milion e shtatëqind e gjashtëdhjetëmijë)lekë pa 

TVSH. 

 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Institutit Shëndetit Publik me adresë Rruga 

“Aleksandër Moisiu” Nr.80,Tiranë, Kati I zyra e Protokollit], brenda __ 5 (pesë)__ ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  10.11.2020  

 

Ankesa: ka ose jo ;  ka  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë : 18.11.2020. 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

Albana Fico 
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