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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

DREJTORIA JURIDIKE 

 

Nr.______Prot.                                                 Tiranë më, ___.___.2020 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORËVE EKONOMIKË  

TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (SPE) 

 

Për:  Shoqerine “EVITA” Shpk, NIPT: L31714005J 

Adresa: Autostrada Tirane-Durres, Km.8, Rruga "Paralele",  

Ndertese Private, Certifikate e Pronesise Nr.748174,  

Zone Kadastrale Nr.2105, Numer Pasurie 1166/26-1,  

Vol.22, Faqe 103, Tiranë 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Blerje materiale mjekësore për Shërbimin e Kardiokirurgjisë, në 

QSUNT për vitin 2020-2021 (për 24 muaj)” e ndarë në lote (4 Lote): Loti 1 Proteza, kanjula 

dhe materiale te përgjithshme; Loti 2 Qarkullimi ekstrakorporal; Loti 3 Materiale mjekesore 

pediatrike dhe terapia intensive;  Loti 4 Sutura per Kardiokirurgjine; 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69501-08-24-2020 / Loti 4 Sutura per 

Kardiokirurgjine: REF-69512-08-24-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia,  objekti , kohëzgjatja e kontratës etj] 

 

OBJEKTI:  “Blerje materiale mjekësore për Shërbimin e Kardiokirurgjisë, në 

QSUNT për vitin 2020-2021 (për 24 muaj)” e ndarë në lote (4 Lote): Loti 

4 Sutura per Kardiokirurgjine;  
 

FOND LIMIT:  Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes 

Kuadër (në total për të gjitha lotet) është 236’267’774.01 (dyqind e 

tridhjetë e gjashtë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e 

shtatëqind e shtatëdhjetë e katër  pikë zero e një) lekë pa TVSH, ku:  

– Loti 4 Sutura per Kardiokirurgjine 16’347,1925 lekë pa TVSH, 

“Marrëveshje Kuadër me afat 2 vjeçar (24 muaj), me një operator 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara” – Procedurë e 

Hapur mbi kufirin e lartë monetar; 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  X  
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Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

 

1. “Biometric Albania” Shpk,   NIPT: J61827062E 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Pa ofertë ekonomike. 

 

2. “OES Distrimed” Shpk,    NIPT: K31520054N 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Pa ofertë ekonomike. 

 

3. “Eltian 2009” Shpk,    NIPT: K92702402C 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Pa ofertë ekonomike. 

 

4. “FMES” Shpk,     NIPT: K12023005J 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 46’944’490,4 (dyzet e gjashtë milion e nëntëqind e dyzet e katër 

mijë e katërqind e nëntëdhjetë presje katër) leke pa TVSH. 

 

5. “EVITA” Shpk,     NIPT: L31714005J 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 59’396’450 (pesëdhjetë e nëntë milion e treqind e nëntëdhjetë e 

gjashtë mijë e katërqind e pesëdhjetë) pa TVSH. 

 

6. “BOE GP Medical AL  &  Medicanova SHPKNJP”  

      NIPT: L82023006C  &  NIPT 5933749 

Emri i plotë i shoqërisë   numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 45’872’499,68 (dyzet e pesë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e dy 

mijë e katër qind e nëntëdhjetë e nëntë mijë presje gjashtëdhjetë e tetë) leke pa 

TVSH. 

 

Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar:  

 

1. “Biometric Albania” Shpk,   NIPT: J61827062E 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Pa ofertë ekonomike. 

 

Arsyeja e skualifikimit: OE ka dorezuar vetem autorizimin per tregtimin e pajisjeve 

mjekesore, te vlefshme. OE nuk dorezuar asnje dokumentacion tjeter per vleresimin 

dhe kualifikim e metejshem te tij, per kete lot, ne kete procedure prokurimi. 

 

2. “OES Distrimed” Shpk,    NIPT: K31520054N 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  
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Vlera: Pa ofertë ekonomike. 

 

Arsyeja e skualifikimit: OE ka dorezuar vetem të shlyrjes së detyrimeve të maturuara 

të energjisë, te pavlefshme. OE nuk dorezuar asnje dokumentacion tjeter per 

vleresimin dhe kualifikim e metejshem te tij, per kete lot, ne kete procedure prokurimi. 

 

3. “Eltian 2009” Shpk,    NIPT: K92702402C 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Pa ofertë ekonomike. 

 

Arsyeja e skualifikimit: OE ka dorezuar vetem ekstraktin e QKR, te vlefshme. OE nuk 

dorezuar asnje dokumentacion tjeter per vleresimin dhe kualifikim e metejshem te tij, 

per kete lot, ne kete procedure prokurimi. 

 

4. “FMES” Shpk,     NIPT: K12023005J 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 46’944’490,4 (dyzet e gjashtë milion e nëntëqind e dyzet e katër 

mijë e katërqind e nëntëdhjetë presje katër) leke pa TVSH. 

 

Arsyeja e skualifikimit: OE nuk ka paraqitur mostra konkuruese per artikujt me 

shenjën asterisk *; jo sipas DST  Shtojca 9, Loti 4, pika 2.3/b;  OE nuk ka dorezuar 

vertetim realizim kontrate per punet e ngjashme, per kontraten me nr.4373/9 

dt.19.11.2018 dhe vlere 22 634 000 leke; jo sipas DST  Shtojca 9, Loti 4, pika 2.3/a. 

Oferta Ekonomike ka nje lapsus prej 0.4 leke duhet 46 944 490.4 dhe jo 46 944 490 

(devijim i vogel). Certifikata ISO 13485:2016, me numer 303011049 per Medipec 

eshte e vlefshme deri ne dt. 24.10.2020.  OE nuk ka dorezuar Shtojcen 2/1; jo sipas 

DST  Shtojca 9, Loti 4, pika 2.1/b. OE nuk ka dorezua sigurimin e ofertes ekonomike; 

jo sipas DST  Shtojca 9, Loti 4, pika 2.1/c. 

 

5. “BOE GP Medical AL  &  Medicanova SHPKNJP”  

      NIPT: L82023006C  &  NIPT 5933749 

Emri i plotë i shoqërisë   numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 45’872’499,68 (dyzet e pesë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e dy 

mijë e katër qind e nëntëdhjetë e nëntë mijë presje gjashtëdhjetë e tetë) leke pa 

TVSH. 

 

Arsyeja e skualifikimit: Oferta ekonomike nuk eshte e ndare referuar % te pjesmarrjes 

se OE (4.5 % dhe 95.5%). Sqarojme: BOE ka dorezuar autorizmi te prodhuesit AKO 

Med vetem per Medikanoven per Shqiperine per Lotin 4 te kesaj Procedure prokurimi; 

pra firma prodhuese nuk ka autorizuar GP Medikal per pjesmarrje ne kete tender; 

sipas pretendimit qe GP Medical AL do te ofertoj artikullin 2 dhe 6 ne tabelen e ofertes 

ekonomike. GP Medical AL ka autorizimi vetem nga prodhuesi Serag Weissner, nga i 

cili nuk ka ofertuar asnje produkt. Sa me siper, Oferta nuk rezulton e ndare sipas % 

te pjesmarrjes referuar ne kontraten e bashkepunimint te operatoreve. BOE per 

Medikanova nuk ka dorezuar vertetim te xhiros vjetore nga nje institucion zyrtar apo 

te kete deklaruar web-in e institucionit që mbulon fushën e vperimtarisë përkatëse; 

sipas referimit në DST Shtojca 9 pika 2.2/a dhe Shtojca 9, Shënim2. BOE per GP 
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Medical AL nuk ka dorezuar vertetim te xhiros vjetore; jo sipas DST Shtojca 9 pika 

2.2/a; BOE per GP Medical AL nuk ka dorezuar autorizim prodhuesi; jo sipas DST 

Shtojca 9 pika 2.3/d; Referuar pergjigjes se sherbimit mbi testimin e mostrave te BOE 

me nr.2569/15 dt.17.11.2020; mostrat jane klasifikuar sutura me cilesi te dobet dhe 

me age te forte. Gjithashtu suturat nuk disponojne “memorie minimale te sutures”, 

nuk jane me “thungsten-rhenium’; nuk jane te veshura me polibutilat dhe nuk 

respektojne raportin e ages me sutturen 1:1. 

 

* * * 

 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1. “EVITA” Shpk,     NIPT: L31714005J 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 59’396’450 (pesëdhjetë e nëntë milion e treqind e nëntëdhjetë e 

gjashtë mijë e katërqind e pesëdhjetë) pa TVSH. 

 

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

me adresë Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi për të lidhur draft-marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.12.2020 

 

Ankesa:  Nuk ka ! 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 
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