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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, ___.___.2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORËVE EKONOMIKË  

TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (SPE) 

 

Për:  Shoqerine “FEDOS” Shpk, NIPT: K01514009I  

Adresa: Njesia Administrative Nr.2, Rruga Manol Konomi,  

Ndertesa Nr.14, Hyrja 2, Apartamenti 2, Tiranë 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Blerje kite reagente dhe materiale mjekësore për shërbimin e 

laboratorit të gjenetikës për një periudhë 3 vjecare (36 muaj), e ndarë në 3 Lote: Loti 1: 

Citogjenetika 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83570-12-31-2020: Loti 1: Citogjenetika / REF-

83572-12-31-2020). 

 

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

 

OBJEKTI:  “Blerje kite reagente dhe materiale mjekësore për shërbimin e laboratorit 

të gjenetikës për një periudhë 3 vjecare (36 muaj), e ndarë në 3 Lote: Loti 

1: Citogjenetika;  
 

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

Kuadër (në total për të gjitha lotet) është 77’639’989 (shtatëdhjetë e shtatë 

milion e gjashtëqind e tridhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e 

nëntë) lekë pa TVSH, ku:  

– Lot 3: Biologji molekulare, me Vlerë të pritshme 29’290’999 (njezet 

e nente milion e dyqind e nentedhjete mije e nenteqind e nentedhjete e 

nente) leke pa Tvsh; 

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 15’781’050 (pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e një 

mijë e pesëdhjetë) leke pa TVSH. 

http://www.qsut.gov.al/
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2. “Krijon” Shpk,     NIPT: K12023001A 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 12’535’320 (dymbëdhjetë milion e pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e 

treqind e njëzet) leke pa TVSH. 

 

 

Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar:  

 

1. “Krijon” Shpk,     NIPT: K12023001A 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: Me vlerë 12’535’320 (dymbëdhjetë milion e pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e 

treqind e njëzet) leke pa TVSH. 

 

Arsyeja e skualifikimit: Për artikullin 1 - Mungon Direktiva perkatese  (98/79 EC 

per IVD). Në DST kërkohet Fitohemaglutinine, 5 ml, Flakon. OE oferton 

Fitohemaglutininë 10 Ml. Produkti i ofruar nuk është në përputhje me kërkesat e AK 

në DST;  

Për artikullin 5 (Tripstine) Mungon Deklarata e Konformitetit sipas Direktivës 

perkatese, Ne Katalog eshte markuar vetem nje kod HYCLSV3001.01, nderkohe ne 

oferte tekine jane ofertuar dy kode. Produkti i kerkuar nga AK eshte Tripsine 0.25% 

(1:250) 10x nderkohe dy opsionet e ofertuara nga operatori jane: 1. Trypsin, 0,25% 1X 

duhet 10X, 2. Trypsin 2,5% 10X duhet 0.25%;  

Për artikullin 6, Kit per perftimin e kromozomeve ne profaze: AK kerkon Kit per 

perftimin e kromozomeve ne profaze nderkohe OE oferton Kit per perfitimin e 

kromozomeve ne prometafaze. Eshte faze me e vonet se profaza (eshte pas profazes 

dhe para metafazes);  

Për artikullin 7 Klorur natriumi, Klorur natriumi,  0.5 kg, VWR: Mungon Direktiva 

perkatese. Nderkohe qe Direktiva Europiane per kimikate eshte No 1907/2006 

(https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-

european-parliament-and-of-the-council) 

Për artikullin 8 Tri-sodium citrate 5,5 hidrate (C6H5Na3O7.5,5H2O) Tri-sodium 

citrate 5,5 hidrate, 1 kg, VWR: Mungon Direktiva perkatese. Nderkohe qe Direktiva 

Europiane per kimikate eshte No 1907/2006 

(https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-

european-parliament-and-of-the-council)  

Për artikullin 9, Vaj cedri, 100 ml, flakon, VWR: Mungon Direktiva perkatese (98/79 

EC per IVD) Jane reagente ndihmese qe perdoren per aplikimin in vitro; 

Për artikullin 10, Ksilol, 1 liter, VWR: Mungon Direktiva perkatese ( 98/79 EC per 

IVD) Jane reagente ndihmese qe perdoren per aplikimin in vitro; 

Për artikullin 11, Etanol absolut, 1 liter, VWR: Mungon Direktiva perkatese. 

Nderkohe qe Direktiva Europiane per kimikate eshte No 1907/2006 

http://www.qsut.gov.al/
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
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(https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-

european-parliament-and-of-the-council); 

Për artikullin 12, Metanol 99,8%, 1 liter, VWR: Mungon Direktiva perkatese. 

Nderkohe qe Direktiva Europiane per kimikate eshte No 1907/2006 

(https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-

european-parliament-and-of-the-council) 

Për artikullin 13,  Acid acetik glacial, 1 liter, VWR: Mungon Direktiva perkatese 

(98/79 EC per IVD)Jane reagente ndihmese qe perdoren per aplikimin in vitro; 

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-

european-parliament-and-of-the-council;  

Për artikullin 14, Ngjyrues Giemsa, 500 ml, liter, Kaltek: Certifikaten ISO e paraqitur 

nga OE, në faqen zyrtare të kompanise del tjeter ISO 9001 nderkohe eshte futur tjeter 

ISO, por me te njejtat data leshimi dhe skadence;  

Për artikullin 15, Saline fosfati e buferuar (PBS), 500 ml liter, VWR: Mungon 

Direktiva perkatese ( 98/79 EC per IVD) Jane reagente ndihmese qe perdoren per 

aplikimin in vitro; 

Për artikullin: 16, Bikromat kaliumi, 1 kg, VWR: Mungon Direktiva perkatese ( 

98/79 EC per IVD)Jane reagente ndihmese qe perdoren per aplikimin in vitro 

(https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-

european-parliament-and-of-the-council);  

Për artikullin: 17, Acid sulfurik 96%, 1 liter, VWR: Mungon Direktiva perkatese 

(98/79 EC per IVD) Jane reagente ndihmese qe perdoren per aplikimin in vitro; 

(https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-

european-parliament-and-of-the-council) 

Për artikullin 19: Tuba konike, 15 ml, cope, Kartell: Aplikohet Standardi 98/79/EC, 

Dokumenti i paraqitur nga operatori eshte deklarate konformiteti i vitit 2014 dhe me 

noterizim te vitit 2015. Dokumentacioni i paraqitur është pëpara gati 7 vjetësh, çka 

nuk tregon realisht azhurnimet, ndryshimet etj.,  

Për artikullin 22, 23 dhe 24,  Cilinder 100 ml / 250 ml dhe 500 ml, Isolab, OE nuk 

ka paraqitur çertifikatë CE/DC sipas Direktivës perkatese, nderkohe qe duhet te jene 

te prodhuera sipas nje standarti te caktuar ISO 4788:2005 

(https://www.iso.org/standard/38679.html) 

Për artikullin 25 dhe 26, Gote laboratori 100ml dhe Gote laboratori 250ml, OE nuk 

ka paraqitur CE/DC; 

Për artikullin 27 dhe 28: Shishe laboratori 250 ml Erlenmayer  250 ml,  të Isolab dhe 

Shishe laboratori 500 ml, Erlenmayer 500 ml po të Isolab, Oe nuk ka paraqitur CE/DC, 

mungon Direktiva perkatese, nderkohe qe duhet te jene te prodhuera sipas nje standarti 

te caktuar per ene laboratorike ISO 1773. E cila eshte nje direktive e vecante per ene 

laboratorike qe durojne nxehtesine dhe kan gryken e ngushte sic eshte Erlenmayer 

(https://www.iso.org/standard/6408.html);  

Për artikullin 29 (Hinke analitike ø 80 mm / Isolab) Oe nuk ka paraqitur çertifikatë 

CE/DC. Mungon Direktiva perkatese, nderkohe qe duhet te jene te prodhuara sipas nje 

http://www.qsut.gov.al/
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standarti te caktuar per ene laboratorike DIN 12445. E cila eshte nje direktive e vecante 

per ene laboratorike qeldi dhe vecanerisht hinke 

(https://www.beuth.de/en/standard/din-12445/505141); 

Për artikullin 30 (Perzieresa magnetike ø 6mm, gjatesia 30 mm), Art. 31 (Perzieresa 

magnetike ø 8mm, gjatesia 40 mm) dhe art. 32 (Termometer per banjo mari per matjen 

e temeratures deri 100 grade), OE nuk ka paraqitur çertifikatë CE/DC, Mungon 

Direktiva perkatese, nderkohe qe eshte prodhuar ne baze te nje standarti te caktuar nga 

prodhuesi. 

Për artikullin 34 (Llambe alkooli prej qelqi per perdorim ne hot steril Llambe, 

alkooli prej qelqi per perdorim ne hot steril, me kapacitet 150 ml (VWR): Ne katalogun 

e paraqitur nga operatori, kur skanon barekodin e produktit HERE1082782 shfaqet 

kodi i produktit HERE1082601 qe i perket produktit Spirit Lamp 100ml, nga prodhuesi 

HERENZ, Heinz Gmbh. Pra barkodi nuk eshte i produktit te paraqitur nga opertaori 

dhe nuk eshte produkt i prodhuar nga VWR. Produkti eshte i prodhuar nga HERENZ 

Heinz Gmbh dhe ka kapacitet 100ml dhe jo 150ml sikurese e paraqet operatori ne 

katalog. Ne momentin kur shkarkon katalogun nga kompania VWR ne linkun e 

meposhtem, perseri theksohet qe prodhuesi eshte kompania Herenx dhe jo ajo e 

deklaruar nga operatori VWR  (https://uk.vwr.com/store/product/8543728/spirit-

lamps#) Produkti i ofruar nuk plotëson kapacitetin e kërkuar 

(https://uk.vwr.com/store/product/8543728/spirit-lamps#). Ka shmangie mbi 

kapacitetin e Produktit, mbi deklarimin e prodhuesit, dhe eshte paraqitur nje produkt 

qe nuk eshte ne faqen e kompanise VWR 

1. Operatori ka autorizim nga prodhuesi Nikon vetem per mikroskopin dhe aksesoret 

e tij dhe jo per softwar perkates 

2. Mungon Certifikata ISO dhe Deklarata e Konformitetit per software qe te jene ne 

perputhje me direktiven e kerkuar nga AK 98/97/EC 

3. Operatori nuk paraqet ne katalogun e tij asnje te dhene ne lidhje me kompjuterin 

dhe printerin ne menyre qe AK te vertetoje qe produktet e ofertuara nga operatori do 

te jene ne perputhje me specifikat e vendosuara nga AK 

4. Nuk permbush specifikimet e Softit si meposhte:  

o Te mundesoje klasifikimin automatik te kromozomeve ne metafaze ne lidhje 

me madhesine, pozicionin e centromereve dhe ngjyrimin e bandave. 

o Te ofroje mundesine e mbeshtetjes grafike qe lejon ndarjen e kromozomeve te 

mbivendosura gabimisht. 

o Te ofroje mundesine e rindertimit te metafazes nga imazhe te ndryshme si edhe 

fshirjen e kromozomeve te dublikuara nese eshte e nevojshme. 

o Te jete i pajisur me kompjuter me procesor minimalisht i5 ose i7 dhe te jete te 

pakten i gjenerates se 9. Mungon katalogu qe verteton permbushjen e specifikimeve 

o Te jete ne perputhje me direktiven 98/79/EC, EN 62304:2006, EN 61010-2-

101, EN ISO 14971:2012   

5. Te jete I pajisur me stampante laser – Oe nuk ka paraqitur dokumentacion për këtë 

pajisje, si dhe nuk ka paraqitur katalok.  

http://www.qsut.gov.al/
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7. Softi eshte mjekesore, per kete arsye duhet patjeter te kete CE sipas 98/79. OE nuk 

ka paraqitur dokumentacion për të vërtetuar këtë gjë.    

KVO vlerëson se OE nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST nga AK, sipas 

përcaktimeve të nenit 53, pika 3, 4, 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 iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1. “Fedos” Shpk,     NIPT: K01514009I 

Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it  

 

Vlera: me vlerë 15’781’050 (pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e një 

mijë e pesëdhjetë) leke 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 23.02.2021 

 

Ankesa:  Nuk ka pasur ankesa! 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Enkelejdi JOTI 

 

 

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

