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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 “LEL-Medical” Shpk, NIPT: K81917006T  

Adresa: Njesia bashkiake nr 2, Rruga e Elbasanit, vila nr 7, Sauk, Tiranë 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Për Blerje Materiale Mjekësore Kanjula Trakeotomie metalike (sipas   

përmasave te nevojshme)” për Shërbimin e ORL për vitin 2019-2020”; 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-66080-07-21-2020 

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

 

OBJEKTI:  “Për Blerje Materiale Mjekësore Kanjula Trakeotomie metalike (sipas   

përmasave te nevojshme)” për Shërbimin e ORL për vitin 2019-2020”; 
 

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

8’716’667.50 (Tetë milion e shtatëqind e gjashtëmbedhjetë mijë e gjashtëqind 

e gjashtëdhjetë e shtatë pikë pesëdhjetë) lekë pa TVSH. 

Çmimi për njësi: 34’866,67 (Tridhjetë e katër mije e tetëqind e gjashtëdhjetë e 

gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH. 

“Marrëveshje Kuadër me afat 1 vjeçar (12 muaj), me një operator ekonomik, ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara”; 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  X  
 

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

përkatëse të ofruara: 

 

1. “FEDOS” shpk,    NIPT K01514009I                   

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 4’250’000 (katër milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH 

2. “EUROMED” Shpk,   NIPT K71718012P       

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 5,990,000 (pesë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa TVSH 
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3. “LEL MEDICAL” Shpk,   NIPT K81917006T          

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 6,875,000 (gjashtë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH. 

 

4. “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk, NIPT J61827062E          

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 7,450,000 (shtatë milion e katërqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.. 

 

 

Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar: 

 

1. “FEDOS” shpk,    NIPT K01514009I                   

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 4’250’000 (katër milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH 

 
Referuar Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr 542/1 Prot., datë 27.11.2020, (protokolluar me tonen Nr. 2992/9 

Prot., datë 04.12.2020) i cili mori në shqyrtim ankesën e berë nga OE “LEL MEDICAL” shpk për shfuqizimin e Vendimit 

të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e OE “FEDOS” shpk, për procedurën e prokurimit “Blerje 

Materiale Mjekësore “Kanjula Trakeotomie metalike (sipas përmasave te nevojshme)” për Shërbimin e ORL për 12 muaj, 

me Nr. REF-66080-07-21-2020, fondi limit i kësaj Procedure është: 8,716,667.50 (tete milion e shtatëqind e 

gjashtembedhjete mije e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtate pike pesëdhjete) lekë pa TVSH, me çmim njësi 34,866.67 

(tridhjete e katër mije e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashte pike gjashtëdhjetë e shtate) leke pa TVSH, nga Autoriteti 

Kontraktor QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË. 

KPP vendosi të pranojë ankesën e bere nga OE “LEL MEDICAL” shpk, me arsyetimin se OE “FEDOS” shpk ka paraqitur 

për këtë procedurë certefikatën ISO 5366:2016 të kompanisë prodhuese “Transact International” në terma të projektimit, 

madhësisë, formës, materialit dhe lidhjes. Ndërkohë Komisioni vëren se çertefikata e paraqitur nga OE “FEDOS” shpk, 

për produktin (tub trakeal) nuk është e plotë me kërkesat e Autritetit Kontraktor për këtë kriter të përcaktuar në shtojcën 

9 :Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, 2.3 Kapaciteti teknik, gërma ç) ku kërkohet “Pajisje respiratore dhe anestezie - Tuba 

trakeostemik dhe bashkuesit”. Kriteret kualifikuese të Autritetit Kontraktor për këtë pikë kanë një përmbajtje më të 

zgjeruar duke përfshirë përveç tubit trakeostomik edhe bashkuesit..........  

Sa më sipër KPP vendosi të pranohet ankesa e OE “LEL MEDICAL” shpk dhe detyron  Autoriteti Kontraktor QENDRA 

SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË të anullojë Vendimin e KVO mbi kualifikimin e OE 

“FEDOS”. 

 

2. “EUROMED” Shpk,   NIPT K71718012P       

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 5,990,000 (pesë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa TVSH 

 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga Operatori Ekonomik në sistemin elektronik të APP-se, u konstatua se: 

• I plotëson kriteret e përgjithshme për kualifikim. 

• I  plotëson kriteret per kapacitetin ekonomik dhe financiar për kualifikim 

• Nuk plotëson kriteret per kapacitetin teknike për kualifikim 

• Nuk permbush specifikimet teknike te paraqitura ne DST (Shtojca 10). 

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i dokumentacionit në SPE konstaton se oferta nuk përmban të gjithë informacion e 

kërkuar në DST, referuar parashikime të LPP dhe VKM 914/2014 dhe gjithashtu, dokumentacioni i paraqitur nuk është në formën e 

kërkuar nga ligji,  e konkretisht. 

 

Kriteret e veçanta për kualifikim / 2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë: Referuar kërkesave të përcaktuara në 

DST për paraqitjen e kritereve të veçanta për kualifikim, është e përcaktuar se:  b)  Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë 

Certifikaten ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i 

vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur 

nga Republika e Shqiperise. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. 

http://www.qsut.gov.al/


 

 

Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; www.qsut.gov.al  
 

 

 

Sipas dokumentaconit të paraqitur nga ofertuesi “EUROMED” shpk, rezulton se Certifikaten ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e 

menaxhimit të cilësisë” nuk rezulton që të jetë dorëzuar në SPE. c)  Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë Certifikaten ISO 

13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore”, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje 

organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te 

njohur nga Republika e Shqiperise. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. 

Sipas dokumentaconit të paraqitur nga ofertuesi “EUROMED” shpk, rezulton se Çertefikata ISO 13485:2016 “Sistemin e Menaxhimit 

të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore”, ka mospërputhje ndërmjet çertefikatës origjinale dhe asaj të përkthyer, konkretisht në çertefikatën 

origjinale përcaktohet vlefshmëria deri në datë 05.06.2022 ndërsa në çertefikatën e përkthyer vlefshmëria është deri në datë 12 qershor 

2020. 

 

Kriteret e veçanta për kualifikim / Kapaciteti Teknik: Referuar kërkesave të përcaktuara në DST për paraqitjen e kritereve të veçanta 

për kualifikim, është e përcaktuar se:  ç Kërkohet Autodeklaratë CE/DC (Deklarate Konformiteti) për materialet mjekësore, nga 

ofertuesi (distributori/prodhuesi) për konformiteti me normat MDD 93/42/EC, dhe SSH EN ISO 5366:2016 Pajisje respiratore dhe 

anestezie - Tuba trakeostemik dhe bashkuesit ose EN ISO 5366:2016 Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes and 

connectors, bashkëlidhur me kopjet e certifikatave përkatëse origjinale ose fotokopje te përkthyera dhe te noterizuara të vlefshme në 

momentin e dorëzimit. 

 

Sipas dokumentaconit të paraqitur nga ofertuesi “EUROMED” shpk, rezulton se Çertefikata SSH EN ISO 5366:2016 Pajisje respiratore 

dhe anestezie - Tuba trakeostemik dhe bashkuesit ose EN ISO 5366:2016 Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes 

and connectors, mungon në dokumentat e paraqitura në SPE. 

 

Në shtojcën 10, specifikimet teknike ështrë kërkuar Kanjula Trakeale, madhësia 10 mm, (diametrin e jashtëm). 

 

Nga dokumentacioni i paraqitur nga ofertuesi rezulton i markuar në katalog se madhësia e tyre është më e madhe se ajo e kërkuar në 

DST. 

 

Referuar nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet 

shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur 

të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e 

kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.” Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e 

nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionion 

dhe besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti 

kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës” I 

 

Gjithashtu në nenin 53, pika 3 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti 

kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat 

dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”. 

 

Për sa më sipër, nga shqyrtimi i kësaj ofertë, në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Per Prokurimin Publik”, i 

ndryshuar  si dhe dokumentave të tenderit, u konstatua se oferta e operatorit ekonomik “EUROMED” shpk nuk ka të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar dhe nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar  si  ofertë të  pavlefshme. 

 

 

3. “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk, NIPT J61827062E          

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 7,450,000 (shtatë milion e katërqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.. 

 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga Operatori Ekonomik në sistemin elektronik të APP-se, u konstatua se: 

• I plotëson kriteret e përgjithshme për kualifikim. 

• I  plotëson kriteret per kapacitetin ekonomik dhe financiar për kualifikim 

• Nuk plotëson kriteret per kapacitetin teknike për kualifikim 

• Nuk permbush specifikimet teknike te paraqitura ne DST (Shtojca 10). 

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i dokumentacionit në SPE konstaton se oferta nuk përmban të gjithë 

informacion e kërkuar në DST, referuar parashikime të LPP dhe VKM 914/2014 dhe gjithashtu, dokumentacioni i 

paraqitur nuk është në formën e kërkuar nga ligji,  e konkretisht. 

Kriteret e veçanta për kualifikim / Kapaciteti Teknik: Referuar kërkesave të përcaktuara në DST për paraqitjen e kritereve 

të veçanta për kualifikim, është e përcaktuar se:   

ç) Kërkohet autodeklaratë CE/DC (Deklarate Konformiteti) për materialet mjekësore, nga ofertuesi 

(distributori/prodhuesi) për konformiteti me normat MDD 93/42/EEC, dhe SSH EN ISO 5366:2016 Pajisje respiratore 

dhe anestezie - Tuba trakeostemik dhe bashkuesit ose EN ISO 5366:2016 Anaesthetic and respiratory equipment - 
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Tracheostomy tubes and connectors, bashkëlidhur me kopjet e certifikatave përkatëse origjinale ose fotokopje te 

përkthyera dhe te noterizuara të vlefshme në momentin e dorëzimit. 

Sipas dokumentaconit të paraqitur nga ofertuesi “BIOMETRIC” shpk, rezulton se Çertefikata SSH EN ISO 5366:2016 

Pajisje respiratore dhe anestezie - Tuba trakeostemik dhe bashkuesit ose EN ISO 5366:2016 Anaesthetic and respiratory 

equipment - Tracheostomy tubes and connectors, mungon në dokumentat e paraqitura në SPE. 

.Në shtojcën 10, specifikimet teknike ështrë kërkuar Kanjula Trakeale, madhësia 10 mm, (diametrin e jashtëm). 

Nga dokumentacioni i paraqitur nga ofertuesi rezulton i markuar në katalog se madhësia e tyre është më e vogël se ajo e 

kërkuar në DST. 

 

Referuar nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet 

shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë 

përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me 

natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.” Aftësia teknike: operatorët ekonomikë 

vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e 

asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionion dhe besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin e 

nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës” I 

Gjithashtu në nenin 53, pika 3 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet: 

“Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje 

me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”. 

Për sa më sipër, nga shqyrtimi i kësaj ofertë, në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Per Prokurimin 

Publik”, i ndryshuar  si dhe dokumentave të tenderit, u konstatua se oferta e operatorit ekonomik “BIOMETRIC” shpk 

nuk ka të gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar  si  ofertë 

të  pavlefshme. 

 

* * * 

 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1. “LEL MEDICAL” Shpk,   NIPT K81917006T          

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 6,875,000 (gjashtë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH. 

 

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

me adresë 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 16.12.2020 

 

Ankesa:  Pranë AK në datën 30.09.2020, operatori ekonomik “Lel-Medical” sh.p.k ka paraqitur 

ankesë pranë autoritetit kontraktor, nëpërmjet të cilës kundërshton kualifikimin e ofertes se subjektit 

“Fedos” sh.p.k në procedurën e prokurimit duke pretenduar se OE Fedos shpk nuk e disponon 

certefikatën EN ISO 5366:2016 Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes and 

connectors duke kërkuar ‘Verifikimin mbi vertetesine nga oragani i leshimit te dokumentacionit se 

paraqitur nga OE "FEDOS" Shpk, konkretisht certifikaten EN ISO 5366:2016 2. Skualifikimin e 

ofertes se paraqitur nga OE "FEDOS" pasi nuk ploteson te gjitha kerkesat e Autoritetit tuaj 

Kontraktor, duke bere publikimin e klasifikimit te ri ne faqen e APP-se.”. Në lidhje me këtë ankesë 

është ngritur Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi shqyrtoi ankesen dhe administroi dosjen e kesaj 

procedure konstatoi se vertetesia e dokumentacionit te paraqitur nga OE Fedos ne SPE, specifikisht 

certefikata EN ISO 5366:2016 Pajisje respiratore dhe anestezie -Tuba trakeostemik dhe bashkuesit 

ose EN ISO 5366:2016 Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes and connectors, 

http://www.qsut.gov.al/


 

 

Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; www.qsut.gov.al  
 

 

eshte ne formen e kerkuar nga DST dhe nga ligji. KSHA vendos mospranimin e ankeses se Operatori 

Ekonomik "Lei Medical shpk te ngritura ne shkresen Nr.2992 prot. Date 29.09.2020.  

 

Në datën 12.10.2020 operatori ekonomik “Lel-Medical” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të 

Prokurimit Publik me të njëjtat arsye si më sipër. Pas shqyrtimit të ankesës nga KPP, Vendosi të pranojë 

ankesën e bere nga OE “LEL MEDICAL” shpk. “Referuar Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik 

Nr 542/1 Prot., datë 27.11.2020, (protokolluar me tonen Nr. 2992/9 Prot., datë 04.12.2020) i cili mori në 

shqyrtim ankesën e berë nga OE “LEL MEDICAL” shpk për shfuqizimin e Vendimit të Komisionit të 

Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e OE “FEDOS” shpk, për procedurën e prokurimit “Blerje 

Materiale Mjekësore “Kanjula Trakeotomie metalike (sipas përmasave te nevojshme)” për Shërbimin e 

ORL për 12 muaj, me Nr. REF-66080-07-21-2020, fondi limit i kësaj Procedure është: 8,716,667.50 (tete 

milion e shtatëqind e gjashtembedhjete mije e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtate pike pesëdhjete) lekë 

pa TVSH, me çmim njësi 34,866.67 (tridhjete e katër mije e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashte pike 

gjashtëdhjetë e shtate) leke pa TVSH, nga Autoriteti Kontraktor Qendra Spitalore Universitare "Nënë 

Tereza" Tiranë. KPP vendosi të pranojë ankesën e bere nga OE “LEL MEDICAL” shpk, me arsyetimin 

se OE “FEDOS” shpk ka paraqitur për këtë procedurë certefikatën ISO 5366:2016 të kompanisë 

prodhuese “Transact International” në terma të projektimit, madhësisë, formës, materialit dhe lidhjes. 

Ndërkohë Komisioni vëren se çertefikata e paraqitur nga OE “FEDOS” shpk, për produktin (tub trakeal) 

nuk është e plotë me kërkesat e Autritetit Kontraktor për këtë kriter të përcaktuar në shtojcën 9 :Kriteret 

e Veçanta të Kualifikimit, 2.3 Kapaciteti teknik, gërma ç) ku kërkohet “Pajisje respiratore dhe anestezie 

- Tuba trakeostemik dhe bashkuesit”. Kriteret kualifikuese të Autoritetit Kontraktor për këtë pikë kanë 

një përmbajtje më të zgjeruar duke përfshirë përveç tubit trakeostomik edhe bashkuesit.......... Në vijim 

sipër KPP vendosi të pranohet ankesa e OE “LEL MEDICAL” shpk dhe detyron  Autoriteti 

Kontraktor Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë të anullojë Vendimin e KVO mbi 

kualifikimin e OE “FEDOS”.  
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