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Nr.   4700/___Prot.                                          Tiranë, më  _____/___/ 2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për: BOE O.E.S DISTRIMED Sh.p.k me NIPT K31520054N me adresë Bulevardi Bajram 

Curri, pallati "Kastrati", Tiranë dhe MONTAL Sh.p.k  me NIPT J62009007F adresë 

Dervish Hima-3 kullat K.3 AP9/2, Tiranë, me përfaqësues MONTAL Sh.p.k   

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Blerje Materiale mjekimi për shërbimin e Hemodinamikës për nevoja 

të QSUT, SUSN, Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalit Rajonal Fier” ndarë në 2 lote për  

 

- Lot. 2 -  “Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit/vlera e 

pritshme e kontratave 230,771,600 (dyqind e tridhjetë milion e shtatëqind e 

shtatëdhjetë e një mijë e gjashtëqind)  lekë pa TVSH dhe shumatore cmimi për njësi 

799,925 lekë pa TVSH. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-76205-10-21-2020 

Lot.2 - REF-76210-10-21-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Materiale mjekimi për shërbimin e Hemodinamikës 

për nevoja të QSUT, SUSN, Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalit Rajonal Fier” ndarë në 2 

lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm fitues për sejcilin 

lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj me  fond limit total 

335,251,850  lekë pa TVSH , për:   

 

Lot. 2 -  “Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit/vlera e pritshme e 

kontratave 230,771,600 (dyqind e tridhjetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e një mijë e 

gjashtëqind)  lekë pa TVSH dhe shumatore cmimi për njësi 799,925 lekë pa TVSH. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Jo 

Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
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1. OE BIOMETRIC ALBANIA shpk me NIPT J61827062E me adrese Tirane Njesia 

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

ofertë ekonomike; 

2. BOE GP MEDICAL AL shpk me NIPT L82023006C dhe adresë: Tiranë Vorë 

Rruga Nacionale e Vjetër, Godina Nr.41, FLORFARMA shpk me NIPT 

K21405001N dhe adresë: Tiranë Rruga Qazim Vathi, Nr.72 dhe MEDIKANOVA 

SHPKNJP me NIPT  5933749 dhe me adresë Mile Popjordanov nr.28, Shkup- 

Karposh me përfaqësues GP MEDICAL AL me vlerë oferte 200’196’760 (dyqind 

milion e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa tvsh 

3. BOE O.E.S DISTRIMED me NIPT K31520054N dhe adresë Bulevardi Bajram 

Curri, pallati "Kastrati", Tiranë dhe MONTAL me NIPT J62009007F dhe me adresë 

adresë Dervish Hima-3 kullat K.3 AP9/2, Tiranë, me përfaqësues MONTAL sh.p.k 

me vlerë oferte 226’980’150 (dyqind e njëzet e gjashtë milion e nëntëqind e 

tetëdhjetë mijë e njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

1. OE BIOMETRIC ALBANIA shpk me NIPT J61827062E me adresë Tiranë Njësia 

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

 

2. BOE GP MEDICAL AL shpk me NIPT L82023006C dhe adresë: Tiranë Vorë 

Rruga Nacionale e Vjetër, Godina Nr.41, FLORFARMA shpk me NIPT 

K21405001N dhe adresë: Tiranë Rruga Qazim Vathi, Nr.72 dhe MEDIKANOVA 

SHPKNJP me NIPT  5933749 dhe me adresë Mile Popjordanov nr.28, Shkup- 

Karposh me përfaqësues GP MEDICAL AL. 

për arsyet e poshtëshënuara: 

1. OE BIOMETRIC ALBANIA shpk me NIPT J61827062E me adresë Tiranë 

Njësia bashkiake nr 2, rruga Vllazën Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 

25, nuk është paraqitur në dorëzimin e mostrave-  nuk ka paraqitur asnjë 

dokumentacion në SEP. 

 

2. BOE GP MEDICAL AL shpk me NIPT L82023006C dhe adresë: Tiranë Vorë 

Rruga Nacionale e Vjetër, Godina Nr.41, FLORFARMA shpk me NIPT 

K21405001N dhe adresë: Tiranë Rruga Qazim Vathi, Nr.72 dhe 

MEDIKANOVA SHPKNJP me NIPT  5933749 dhe me adresë Mile 

Popjordanov nr.28, Shkup- Karposh me përfaqësues GP MEDICAL AL: 

 

- BOE sipas kontratës noteriale Nr. 4945 Rep dhe Nr. 2855 Kol/3, neni 3, 

PJESEMARRJA, operatorët ekonomik me vullnetin e tyre të lirë kanë bërë ndarjën në 

përqindje të furnizimeve që do të realizojnë në këtë procedurë ku GP MEDICAL mer 

përsipër 1.2%, Medikanova 60% dhe FlorFarma 38.8%. 
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Sipas kësaj përqindje secili nga operatorët ekonomik në këtë bashkim duhet të plotësojnë 

sipas përqindjes së pjesëmarrjes, 40% të fondit limit punë të ngjashme të realizuara 3 

vitet e fundit. 

OE FLORFARMA ka marë përsipër të sjelli artikujt: 1, 2, 101, 102, 104, 105, 107, 110 

dhe 111. 

Operatori ekonomik Florfarma ka paraqitur fatura të cilat janë një pjesë fatura shërbimesh 

dhe jo mallrash. Ka paraqitur fatura me subjekte private për furnizime me dezinfektante 

apo me shampoo të ndryshme. Ka paraqitur fatura me spitalet të ndryshme për furnizim 

me barna. Gjithashtu janë paraqitur fatura për shërbime dezinfektimi të ambjenteve të 

ndryshme të institucioneve. 

Në të gjitha këto fatura nuk asnjë zë i cili të jetë i ngjashem më listen e artikujve të 

kërkuar në këtë procedurë prokurimi. 

Duke u nisur nga objekti i procedurës së prokurimit dhe duke u bazuar në praktikat e KPP 

i cili është një organ quasi-gjyqesor, KVO vlerësoi kontratat dhe faturat jo në tërësi por 

edhe me zëra. Të gjitha kontratat e paraqitura nga ky operator janë fatura me natyrë JO 

TË NGJASHME me natyrën e kësaj procedure dhe me natyrën e kërkesave të AK për 

këtë procedurë. 

Në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me Ligjin Nr. 9800, datë 

10.09.2007, Ligjin Nr. 9855, datë 26.12.2007, Ligjin Nr. 10170, datë 22.10.2009, Ligjin 

Nr.10 309, datë 22.07.2010, Ligjin Nr. 22/2012, Ligjin Nr. 131/2012, Ligjin Nr. 

182/2014 dhe Ligjin Nr. 47/2017, Ligjin Nr.103/2018 “Për Prokurimin Publik”, nenni 3, 

përkufizime shprehet qartësisht:5. “Kontratat publike për shërbime” janë kontratat 

publike që kanë objekt kryerjen e shërbimeve.  Kontrata  publike,  që  ka  si  objekt  

mallra  dhe  shërbime,  vlerësohet  si “kontratë publike për shërbime”, nëse vlera e 

shërbimeve në kontratë tejkalon atë të mallrave në të njëjtën kontratë. Kontratat 

publike, që kanë objekt shërbimet, por që përfshijnë edhe punime të lidhura në mënyrë 

dytësore me objektin kryesor të kontratës, vlerësohen “kontrata publike për 

shërbime”.FLORFARMA nuk plotëson kriterin për punë të ngjashme.Referuar vendimit 

të KPP Nr. 541/2020 

- Për artikullin 43 Rapid exchange PTCA catheter, 2 markers, 4.5 mm, 20-22 mm , sipas 

deklaratës do të jetë product i ABBOTT VIATRAC. Sipas katalogut artikulli që do të 

furnizohet nga ky oe është Viatrac 14 Plus. Po sipas këtij katalogu në faqen 101 të 

dokumentit të pdf të ngarkuar në SEP thuhet shprehimisht:WARNINGS The Viatrac 14 

Plus Peripheral Dilatation Catheter is not intended for use in the coronary arteries. 

Pra ky produkt nuk është per përdorim për arteriet koronare. 

- Për artikujt nga numri rendor 44 deri në 67, nuk është paraqitur certifikata CE për asnjë 

nga produktet. 

- Për artikullin 110 Inflation device (Pistoleta e fryrjes se ballonit) nga prodhuesi 

TIJANJIN SOLMAX PISTOL INFLATION, nuk është paraqitur katalog por vetëm një 

foto e pajisjes dhe nuk është paraqitur ISO për këtë prodhues. 

- Për artikullin 112 Catheter for intra-aortal balloon equivalent adapted or equivalent for 

Autocat 2 equipment or equivalent (Katetere per ballon intra-aortal të përshtatshëm për 

aparatin Autocat 2 ose ekuivalent) është deklaruar se prodhuesi do të jetë TOKAI. 
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- Katalogu i paraqitur është INSGHTRA dhe pajisja e paraqitur në këtë katalog nuk është 

si mostra e paraqitur.  

- OE nuk ka paraqitur asnje ISO, CE dhe autorizim nga prodhuesi TOKAI. 

- Për artikullin 108 PTCA guidewre 0.014 - (hydrophilic floppy) 300 cm,  guida 

angioplastike (hydrofilike fllopy) 300 cm dhe 109 PTCA guidewire 0.014 (hydrophilic - 

extra floppy) 300cm, guida angioplastike e fortë 300cm në katalogun e paraqitur janë 

markuar dy produkte HT WHISPER ES dhe HT WHISPER LS për gjatësitë 190 dhe 300, 

pra katalogu nuk është markuar sipas kërkesave të DST për produktin e ofertuar. 

- Mostra e paraqitur për artikullin numër 7 është paraqitur me dimensione 1.5 mm, 15 mm 

dhe me një marker. Kjo në kundërshtim më kërkesën e DST ku përkohet me ballon 

gjysëm kompleant me 2 marter dhe me dimensione 2 mm dhe 9-10 mm 

- Mostra e paraqitur për artikullin 43 është me përmasat 4.5mm dhe 30 mm ndërsa në DST 

është kërkuar me dimensione 4.5mm dhe 20-22 mm 

- Për artikullin numër 69 është kërkuar Coronary guide catheter (Side Holes) 7F, Extra 

back up 3.0, mostra e paraqitur nga ky BOE është   Coronary guide catheter (without Side 

Holes). 

- Mostra e paraqitur për artikullin 102 nuk ka asnjë të dhënë për prodhuesin, në 

kundërshtim me kërkesën e DST. 

- Mostra 112 nuk ka asnjë lloj paketimi, është vendosur në një zarf ku është shënuar vetëm 

TOKAI dhe Artikulli 112. Mostra është pa pakëtim dhe pa asnjë të dhënë tjetër sikurse 

kërkohet në DST “Në paketimin e cdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit 

e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertes 

(Shtojca 1). 

 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

- BOE O.E.S DISTRIMED Sh.p.k me NIPT K31520054N me adresë Bulevardi Bajram 

Curri, pallati "Kastrati", Tiranë dhe MONTAL Sh.p.k me NIPT J62009007F adresë 

Dervish Hima-3 kullat K.3 AP9/2, Tiranë, me përfaqësues MONTAL, 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar____/Vlera 226’980’150 (dyqind e njëzet e gjashtë 

milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë e njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH / Pikët totale të 

marra ____ . 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [MSHMS], brenda ______5______ ditëve nga dita e 

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

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.12.2020 

 

Ankesa: Po 

Kthyer përgjigje: datë 05.01.2021   
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* * * 

 

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Gelardina Prodani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVO: J.Josifi,    L.Simoni,    E.Hakcani 

 

Numer kopjesh: 3 

 

Datë: 18.01.2021 
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