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      R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

DREJTORIA JURIDIKE 

 

Nr._______ Prot.                                  Tiranë më, ___.___.2021 
   

      

 FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR (SPE) 
 

Për:  “EGIAN MED” shpk me NIPT  L71715003C 

Tirane, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Godina ''Condor Centre'', Kati 4  
 

                                                                        * * * 

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim- Mallra ,me mjete elektronike” - Marrëveshje 

Kuadër me nje operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 
 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-78546-11-12-2020 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekësore Termometra dixhitale distance 

për mbulimin e nevojave 12 mujore të QSUNT” 

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër është: 

1 158 525 (një milion e njëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e njëzet e pesë) Lekë pa 

TVSH dhe 1 390 230 (një milion e treqind e nëntëdhjetë mijë e dyqind e tridhjetë) Lekë me 

TVSH, vënë në dispozicion nga  Buxheti i Shtetit për 12 muaj. 
 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X    
 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 Operatori Ekonomik “FLORIFARMA” sh.p.k, me NIPT K08002506W me adrese: 

Tirane, Njesia bashkiake Nr 9, Bulevardi Zogu i Pare, Zona Kadastrale Nr. 8360, Nr 

pasurie 1/220-N27, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 342,000 (treqid e 

dyzet mije) Lek pa TVSH dhe 410,400 (katerqind e dhjete mije e katerqind) Lek me 

TVSH. 
 

 Operatori Ekonomik “FREDI ELECTRONIC” sh.p.k me NIPT K91803020F me 

adrese: Tirane, Rruga e Kavajes,pallati 207, shk.2, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme 

te kontrates: 589,950 (peseqind e tetedhjete e nente mije e nenteqind e pesedhjete) Lek pa 

TVSH dhe 707,940 (shtateqind e shtate mije e nenteqind e dyzet) Lek me TVSH. 
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 Operatori Ekonomik “EGIAN MED” sh.p.k me NIPT L71715003C me adrese: Tirane, 

Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Godina ''Condor Centre'', Kati 4, i cili ka ofertuar 

me vlere te pritshme te kontrates: 684,000 (gjashteqind e tetedhjete e kater mije) Lek pa 

TVSH dhe 820,800 (teteqind e njezet mije e teteqind) Lek me TVSH. 
 

 Operatori Ekonomik “CAPTAIN DIN” sh.p.k me NIPT L71619020J me adrese: Tirane, 

Rruga Komuna e Parisit, Nr. 8, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 

1,008,900 (nje milion e tete mije e nenteqind) Lek pa TVSH dhe 1,210,680 (nje milion e 

dyqind e dhjete mije e gjashteqind e tetedhjete) Lek me TVSH. 
 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 

 Operatori Ekonomik “FLORIFARMA” sh.p.k me NIPT K08002506W me adrese: 

Tirane, Njesia bashkiake Nr 9, Bulevardi Zogu i Pare, Zona Kadastrale Nr. 8360, Nr 

pasurie 1/220-N27, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme te kontrates: 342,000 (treqid e 

dyzet mije) Lek pa TVSH dhe 410,400 (katerqind e dhjete mije e katerqind) Lek me 

TVSH. 
 

 Operatori Ekonomik “FREDI ELECTRONIC” sh.p.k me NIPT K91803020F me 

adrese: Tirane, Rruga e Kavajes,pallati 207, shk.2, i cili ka ofertuar me vlere te pritshme 

te kontrates: 589,950 (peseqind e tetedhjete e nente mije e nenteqind e pesedhjete) Lek pa 

TVSH dhe 707,940 (shtateqind e shtate mije e nenteqind e dyzet) Lek me TVSH. 
 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 

 Operatori Ekonomik “FLORIFARMA” sh.p.k me NIPT K08002506W, me adrese: 

Tirane, Njesia bashkiake Nr 9, Bulevardi Zogu i Pare, Zona Kadastrale Nr. 8360, Nr 

pasurie 1/220-N27, skualifikohet se oferta nuk permban te gjithe dokumentacionin e 

kerkuar ne dokumentat e tenderit te publikuara ne SPE 
 

Nga shqyrtimi I dokumentacionit  u konstatua se:  

 Plotëson kriteret e përgjithshme për kualifikim. 

 Plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ligjor për kualifikim. 

 Plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për kualifikim. 

 Nuk plotëson kriteret e vecanta / kapacitetin teknik për kualifikim. 

 Plotëson specifikimet teknike për kualifikim 

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike  
 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e 

kërkuar në dokumentet e tenderit te publikuara ne SPE, në mbështetje të Vendimit të Këshillit të 

Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, te 

ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3. 

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta 

operatorit ekonomik “FLORIFARMA” Shpk, nuk eshte ne perputhje me kriteret e vendosura 

ne DST duke e konsideruar oferte te pavlefshme. Konkretisht: 

Ne DST per kete procedure prokurimi ne kriteret e vecanta per kualifikim pika 2.3. Për kapacitetin 

teknik eshte kerkuar: 



Miratoi/Pranoi: D.Veseli-Pergj. Sek Prokurimeve 
Punoi: V.Isufi-Specialist-Sek Prokurimeve/Juriste 

Nr. kopje: 3(tre) 

Data: 12.01.2021 

 

                       Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644                                 

ç) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesesë Certifikatën ISO 9001:2015 mbi “Sistemet 

e menaxhimit të cilësisë” ose  EN ISO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit të 

Cilësisë për Pajisjet Mjekësore” ose SSH EN ISO 13485:2016 mbi “Sistemin e 

Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore” , të prodhuesit, autodeklarate për 

materialet mjekesore nga ofertuesi (distributori/prodhuesi) per konformitetin me normat 

93/42/EC ose certifikimi FDA, origjinale, ose fotokopje te perkthyera dhe te noterizuara, te 

vlefshme ne momentin e hapjes dhe dorezimit te ofertave, në përputhje me objektin e prokurimit, 

lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i 

akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërise. 

Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. 

OE “Florifarma” ka paraqitur ne kete procedure prokurimi ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016 

te prodhuesit Shenzhen Pacom dhe dokuemntin nga firma prodhuese mbi deklaraten e 

konformitetit, dokumente te cilat jane ne gjuhe te huaj dhe nuk jane te perkthyer ne gjuhen shqipe 

dhe nuk jane noterizuar sic kerkohet ne DST ne piken e mesiperme per kualifikim (ne kriteret e 

vecanta te kualifikimit pika 2.3, germa ç) si dhe ne paragrafin e parafundit ne kriteret e vecante 

te kualifikimit te DST ku kerkohet: “Te gjithe dokumentat e tenderit te përcaktuara per kualifikim 

ne kete procedure duhet te jene ne gjuhen shqipe.Dokumentat qe jane ne gjuhe te huaj duhet te 

jene te përkthyera nga Perkthyes zyrtare e licencuar dhe te konfirmuara me vërtetim nga noteri”.   

Gjithashtu OE “Florifarma” katalogun e paraqitur ne kete procedure prokurimi per artikullin 

objekt prokurimi nuk eshte original nga firma prodhuese qe ka deklaruar ne dokumentacionin e 

paraqitur, duke mospermbushur piken germa d) pika 2.3 Për kapacitetin teknik ne kriteret e 

vecanta te kualifikimit te DST. 
 

Per sa me siper argumentuam, OE FLORIFARMA nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST 

nga AK, sipas përcaktimeve të nenit 53, pika 3, 5/c, dhe nenit 54 të Ligjit Nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe Kreut VII, neni 66, pika 3,  të VKM 

Nr. 914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, duke 

e konsideruar oferte te pavlefshme. 
 

 

 Operatori Ekonomik “FREDI ELECTRONIC” sh.p.k me NIPT K91803020F me 

adrese: Tirane, Rruga e Kavajes,pallati 207, shk.2, skualifikohet  se oferta nuk permban 

te gjithe dokumentacionin e kerkuar ne dokumentat e tenderit te publikuara ne SPE 
 

Nga shqyrtimi I dokumentacionit  u konstatua se:  

 Plotëson kriteret e përgjithshme për kualifikim. 

 Plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ligjor për kualifikim. 

 Plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për kualifikim. 

 Nuk plotëson kriteret e vecanta / kapacitetin teknik për kualifikim. 

 Plotëson specifikimet teknike për kualifikim 

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike  

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e 

kërkuar në dokumentet e tenderit te publikuara ne SPE, në mbështetje të Vendimit të Këshillit të 

Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, te 

ndryshuar, kreu VII, neni 66, pika 3. 
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Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta 

operatorit ekonomik “FREDI ELECTRONIC” Shpk, nuk eshte ne perputhje me kriteret e 

vendosura ne DST duke e konsideruar oferte te pavlefshme. Konkretisht: 

 

Ne DST per kete procedure prokurimi ne kriteret e vecanta per kualifikim pika 2.3. Për kapacitetin 

teknik pika b) eshte kerkuar: 

b) Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Autorizim te leshuar nga Prodhuesi ose 

Distributori Zyrtar i autorizuar nga prodhuesi /(ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me 

prodhuesin), nëpërmjet te cilit konfirmohet se autorizohet të tregtoje mallit objekt prokurimi. Ne 

rastet kur autorizimi paraqitet nga distributori zyrtar i prodhuesit, te shoqerohet bashke me 

kontraten/akt marrëveshjen qe konfirmon lidhjen mes Prodhuesit dhe Distributorit zyrtar. 

Autorizimi duhet te jete i vlefshem ne momentin e hapjes dhe dorëzimit te ofertave; dhe origjinale 

ose fotokopje  te perkthyera dhe te noterizuara. 

Nga dokumentacioni i paraqitur ne sistemin e prokurimit elektronik per kete procedure prokurimi 

rezulton qe OE “Fredi Electronic” nuk ka paraqitur autorizimin nga prodhuesit ose Distributori 

Zyrtar i autorizuar nga prodhuesi ku te vertetoje se autorizohet të tregtoje mallin objekt prokurimi, 

sic kerkohet ne DST ne kriteret e vecanta per kualifikim pika 2.3 Për kapacitetin teknik, germa b). 

Per sa me siper argumentuam, OE FREDI ELECTRONIC nuk përmbush kriteret e përcaktuara në 

DST nga AK, sipas përcaktimeve të nenit 53, pika 3, 5/c, dhe nenit 54 të Ligjit Nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe Kreut VII, neni 66, pika 3,  të VKM 

Nr. 914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, duke 

e konsideruar oferte te pavlefshme. 
 

 

* * * 

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

ekonomikë i suksesshëm: 
 
 

 Operatori Ekonomik “EGIAN MED” sh.p.k me NIPT L71715003C me adrese: Tirane, 

Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Godina ''Condor Centre'', Kati 4, i cili ka ofertuar 

me vlere te pritshme te kontrates: 684,000 (gjashteqind e tetedhjete e kater mije) Lek pa 

TVSH dhe 820,800 (teteqind e njezet mije e teteqind) Lek me TVSH. 

                

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

adresë “Rruga e Dibrës”, Nr. 372, Tiranë, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi, për nënshkrimin e Marrëveshjes Kuadër 
 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 17.12.2020 
 

Ankesa: ka ose jo:   JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 
 

 

 

                                                                       TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                                                                         Enkelejdi  JOTI 



Miratoi/Pranoi: D.Veseli-Pergj. Sek Prokurimeve 
Punoi: V.Isufi-Specialist-Sek Prokurimeve/Juriste 

Nr. kopje: 3(tre) 

Data: 12.01.2021 

 

                       Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


