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Nr.   3256_/___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 K31520054NAdresa: Blv. Bajram Curri, Pallati 

Kastrati –Tiranë dhe MONTAL sh.p.k, me NIPT J62009007F, Adresa Rr. Dervish Hima, 

Kompleksi “3 Kullat” Kulla 3 A 9/2 Tiranë, me përfaqësues O.E.S DISTRIMED 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 7 lote 

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

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj):  

- Lot. 7 “Drug-eluting stent for restenosis- stenta të medikuara për restenozë” me fond 

limit/vlera e pritshme e kontratave 127,480,750 (njëqind e njëzet e shtatë milion e 

katërqind e tetëdhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë)  lekë pa TVSH dhe shumatore 

cmimi për njësi 2,728,250 lekë pa TVSH 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-64800-07-09-2020 

Lot.7 - REF-64825-07-09-2020 

 

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

për nevoja të QSUT, SUSN, Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalit Rajonal Fier”, - 

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 442,665,500  

lekë pa TVSH, ndarë në 7 lote për: 

 

- Lot. 7 “Drug-eluting stent for restenosis- stenta të medikuara për restenozë” me 

fond limit/vlera e pritshme e kontratave 127,480,750 (njëqind e njëzet e shtatë 

milion e katërqind e tetëdhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë)  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 oferta ekonomikisht më e fa  
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Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

a. BOE OES DISTRIMED sh.p.k me NIPT K31520054NAdresa: Blv. Bajram Curri, 

Pallati Kastrati –Tiranë dhe MONTAL sh.p.k, me NIPT J62009007F, Adresa Rr. 

Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat” Kulla 3 A 9/2 Tiranë, me përfaqësues OES 

DISTRIMED, me vlerë oferte 125,971,300 (njëqind e njëzetë e pesë milion e nëntëqind 

e shtatëdhjet e një mijë e treqind) lekë pa TVSH. 

 

b. BOE GP MEDICAL AL shpk me NIPT L31329009M Adresa: Rruga "Tish Daija", 

Kompleksi "Kika 2", Godina 9, Njësia Nr. 10 dhe Njësia Nr. 11, Kati Përdhe dhe 

MEDIKANOVA ShPKNjP Shkup, me NIPT 5933749 Adresa: Mile Popjordanov, 

Nr.28, Shkup, Karposh, Maqedoni e Veriut, me përfaqësues GP MEDICAL AL shpk 

me vlerë oferte 98,302,092 (nëntëdhjetë e tetë milion e treqind e dy mijë e nëntëdhjetë e 

dy) lekë pa TVSH. 

c. BIOMETRIC ALBANIA sh.p.k me NIPT J61827062E, Adresa: Njësia bashkiake nr. 

2, rruga “Vllazën Huta”, pallati “Vila Park”, shkalla 1, kati 6, ap 25, Tiranë, me vlerë 

oferte 105,507,000 (njëqind e pesë milion e pesëqind e shtatë mijë) lekë pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm, për arsyet e poshteshenuara 

 

1.  BOE: GP MEDICAL AL me NIPT L82023006C Adresa: Rruga Nacionale e Vjeter, Godina 

Nr.41, Vorë –Tiranë dhe MEDIKANOVA ShPKNjP Shkup me NUIS 5933749, Adresa: Mile 

Popjordanov, Nr. 28, Shkup, Karposh, me perfaqesues GP MEDICAL AL, me vlerë oferte 

98,302,092 lekë pa TVSH; Skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e vecanta te 

kualifikimit, konkretisht, nuk plotëson kriterin e kërkuar në pikën 1, gërma c) ku 

(Kerkohet të parqitet Sigurimi i ofertës sipas shtojcës 4) pasi: 

BOE GP MEDICAL AL dhe MEDIKANOVA SHPKNJP kanë paraqitur sigurimin e ofertës me 

vlerën e saktë dhe të vlefshme në kohezgjatje, në emer të përfaqesuesit, i cili me prokurë të 

posacme është GP MEDICAL AL, por pa specifikuar emrin e plotë të BOE. Në bazë te VKM, 

Nr.914, datë 29.12.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK 

(Ndryshuar me VKM nr.402, datë 13.5.2015; nr.1046, datë 23.12.2015; nr.823, datë 23.11.2016; 

nr.893, datë 21.12.2016; nr.797, datë 29.12.2017; nr.80, datë 14.2.2018) neni Neni 74, Bashkimi 

i operatorëve ekonomikë, pika 2 citohet shprehimisht: “Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe 

sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve 

ekonomikë.” 

Oferta e paraqitur nga ky BOE e ngarkuar në SPE është paraqitur ne emer te BOE si një ofertë e 

vetme e këtij BOE. Pra ofertuesi i VETEM ne kete rast është BOE GP MEDICAL AL shpk dhe 

MEDIKANOVA ShPKNjP dhe jo GP MEDICAL AL shpk. 

Si rrjedhojë, edhe sigurimi i ofertës DUHET të specifikojë emrin e ofertuesit të vetem që ne këtë 

rast është BOE: GP MEDICAL AL shpk dhe MEDIKANOVA ShPKNjP. Në prokurën e posacme 

Nr. 2848 Rep. Nr 1692 Kol. OE GP MEDICAL shpk është autorizuar të: “…përfaqësojë të dy 

operatorët ekonomik që bëjnë pjesë në këtë “Grup”, duke dorëzuar ofertën, të lidhi kontratën me 
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Autoritetin Kontraktor në rast të shpalljes fitues, si dhe cdo lloj dokumentacioni ligjor të kërkuar 

për këtë qellim, të urdhërojë këtë bashkim dhe të gjithë anëtarët e saj vec e vec për kryerjen e të 

gjitha veprimeve për realizimin e kontratës sic e parashikon ligji “Për prokurimin publik” I 

ndryshuar, për pjesëmarrje në tender si dhe cdo tratativë tjetër të këtij bashkimi të përkohshëm 

deri në përfundim të afatit të kontratës si dhe ekzekutimin plotesisht të saj.”Sigurimi i ofertës 

është bërë nga Operatori Ekonomik GP MEDICAL AL shpk, përfaqësues i Bashkimit të 

Operatorëve GP MEDICAL AL dhe MEDIKANOVA SHPKNJP, dhe pa specifikuar ne 

“Formularin e sigurimit të ofertës”, pjesëmarrjen e shoqërisë MEDIKANOVA ShPKNjP, në 

kundërshtim me rregullat e prokurimit publik. 

 

Nuk plotëson kriterin e përcaktuar në Pikën 2.3.8 ku (Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë 

për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për 

secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit te artikullit ne Formularin e 

Ofertes dhe te markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të 

ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi 

teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe specifikisht si më poshtë:  

- Nga verifikimi i mostrave dhe dokumentacionit teknik të paraqitur nga ana e BOE GP 

MEDICAL AL shpk dhe MEDIKANOVA ShPKNjP për këtë procedurë prokurimi, rezulton 

që ky BOE nuk ka sjellë dokumentacion vërtetues për të plotësuar kërkesat në specifikimet 

teknike lidhur me artikujt Nr. 54, Nr. 55 dhe Nr. 56.  

Dokumentacioni i paraqitur nga BOE, për përmbushjen e kriterit për artikujt 54, 55 dhe 

56lidhur me faktin që stentet me diametër 4.0mm, me procedurën e post-dilatacionit 

zgjerohen deri në përmasat 4.5mm dhe 5.5mm, me ndihmën e ballonit Coronary Dilatation 

Catheter NC Trek të prodhuesit Abbot, për të arritur përmasat e kërkuara për artikujt Nr. 54, 

Nr. 55 dhe Nr. 56, nuk merret parasysh nga specialistët e fushës, sepse nuk është në 

përputhje me kërkesat në DST të cilat janë specifikë fikse të mirëpërcaktuara dhe të kërkuara 

nga shërbimet e spitaleve, të nevojshme për ofrimin e një shërbimi mjekësor sa më cilësor 

ndaj pacientit. 

Për më tepër, pranimi i kësaj oferte do t’i vendoste OE e tjerëpjesëmarrës në kushte jo të 

barabarta, pasi sikundër evidentohet në këtë procedurëky BOE për të plotësuar specifikimet 

teknike të artikujve të kërkuar në DST, ka ofruar edhe një produkt shtesë(ballonin), që nuk 

është kërkuar nga ana e AK. 

Për sa kohë që në DST ka të mirë përcaktuara specifikime teknike për cdo artikull dhe kritere 

teknike të kerkuara për të vërtetuar plotësimin e tyre të gjithë OE kanë detyrimin të 

paraqesin dokumentacionin për përmbushjen e tyre, pasi kanë pasur të gjithë kohën e duhur 

në dispozicion për të bërë kërkesa për sqarime në lidhje me cdo paqartësi që mund të kenë 

pasur. 

Për sa më sipër, specialistët e fushës në unanimitet vlerësojnë seofertae BOE GP 

MEDICAL AL shpk dhe MEDIKANOVA ShPKNjP, nuk plotëson kriterin e kërkuar në 

Pikën 2.3.8(Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë 

të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të 

shenohet sipas numrit te artikullit ne Formularin e Ofertes dhe te markohen me ngjyrë të 

ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së 
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bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer 

në gjuhën shqipe), pasi mungojnë mizurat (përmasat) 4.5mm dhe 5.0mm. 

Pasi në katalogët e paraqitur për artikujt 54, 55,56 nuk gjenden mizurat (përmasat) 4.5mm 

dhe 5.0mm të kërkuara në DST konkretisht:  

 

Është kerkuar: 

 

54-Diameter 4.5mm, gjatesi 18-20mm  

55-Diameter 4.5mm, gjatesi 21-24mm  

56-Diameter 5.0mm, gjatesi 11-12mm, 

 

Është paraqitur: 

Stent me diametër 4.0mm, që me procedurën e post-dilatacionit zgjerohen deri në përmasat 

4.5mm dhe 5.0mm, me ndihmën e ballonit Coronary Dilatation Catheter NC Trek të prodhuesit 

Abbot, për të arritur përmasat e kërkuara për artikujt Nr. 54, Nr. 55 dhe Nr. 56. 

 

2.  BIOMETRIC ALBANIA sh.p.k me NIPT J61827062E, Adresa: Njësia bashkiake nr. 2, 

rruga “Vllazën Huta”, pallati “Vila Park”, shkalla 1, kati 6, ap 25, Tiranë, me vlerë oferte 

105,507,000 lekë pa TVSH. Skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e vecanta te 

kualifikimit, konkretisht si më poshtë:  
 Dokumentacioni teknik i paraqitur për plotësimin e kritereve të vecanta teknike për kualifikim 

(KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat teknike e përcaktuar 

në DST, konkretisht: 
Në Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku 

përcaktohet se: “Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me 

kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të 

refuzohen si të papranueshme”, konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Pika 2.3.9 

Kerkohen te paraqiten studime multicentrike te randomizuara (të perkthyer dhe te noterizuar).  

Për të përmbushur këtë kriter, për njërën nga kompanitë prodhuese me të cilën ka ofertuar disa 

prej artikujve (CARDIONOVUM), OE ka paraqitur në SPE dokumentin 

______STUDIMET_KLINIKE_DHE_BOTIMET. Në këtë dokument ndodhen 4 (katër) studime, 

ku 2 (dy) prej tyre janë single-center dhe non-randomized, 1 (një) është single-center dhe 1 (një) 

është multi-center dhe randomized, por është i papërfunduar si studim dhe nuk ka rezultate 

finale. Si rrjedhojë, nuk përmbushet ky kriter i kërkuar në DST. 

 

* * * 

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 K31520054NAdresa: Blv. Bajram Curri, 

Pallati Kastrati –Tiranë dhe MONTAL sh.p.k, me NIPT J62009007F, Adresa Rr. 

Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat” Kulla 3 A 9/2 Tiranë, me përfaqësues O.E.S 

DISTRIMED Sh.p.k, 
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Shumatorja e çmimeve për njësi të ofrua____/Vlera 125,971,300 (njëqind e njëzetë e pesë milion 

e nëntëqind e shtatëdhjetë e një mijë e treqind) 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 21.10.2020 

 

Ankesa: PO 

 

Ka marrë përgjigje   02.11.2020 dhe   datë 12.11.2020 

 (Vendimi K.P.P 612/2020) 

 

* * * 

 

 

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Gelardina Prodani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVO: J.Duro, F.Sulaj, J. Seferi, E.Hakcani, L.Simoni, T. Gishto, E. Dado 

Numer kopjesh: 3 (tre) 

Datë: 07.01.2021 
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