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 “EVITA” Shpk, NIPT: L31714005J
Adresa: Autostrada Tirane-Durres, Km.8, Rruga "Paralele",
Ndertese Private, Certifikate e Pronesise Nr.748174,
ZK Nr.2105, Kashar, Tiranë
***

Procedura e prokurimit: Blerje kite reagente dhe materiale mjekesore per analizat e matesit ne
gjak astrupograma (SET per 1 (nje) Analizë)”, per 24 muaj;
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70629-09-03-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]
OBJEKTI:

“Blerje kite reagente dhe materiale mjekesore per analizat e matesit ne
gjak astrupograma (SET per 1 (nje) Analizë)”, per 24 muaj”;

FOND LIMIT:

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër:
67’387’190 (gjashtëdhjetë e shtatë milion e treqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e
njëqind e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH.
Çmimi për njësi: 305,5 (treqind e pesë presje pesë) lekë pa TVSH (Set për
një analizë) ku fondi limit nënkupton çmimin për njësi për set për një analizë,
i cili do të shërbejë për vlerësimin e ofertës referuar çmimit më të ulët
(Udhëzimi nr. 6 datë 16.01.2018 i APP “Për përdorimin e Marrëveshjes
Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar.

“Marrëveshje Kuadër me afat 2 vjeçar (24 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. “FMES” Shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

NIPT K12023005J
numri i NIPT-it
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Vlera: Me vlerë me vlerë 65,071,100 ( gjshtëdghjetepesë milion e shtëdhjetenjë mijë e njëqind ) leke
pa TVSH.
2. “EVITA” Shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

NIPT L31714005J
numri i NIPT-it

Vlera: Me vlerë 67,056,320 (gjashtëdhjeteshtatë milion e pesëdhjetegjashtë mijë e treqind e njëzetë)
lekë pa TVSH.
3. “FEDOS” Shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

NIPT K01514009I
numri i NIPT-it

Vlera: Me vlerë 67,276,900 (gjashtëdhjeteshtatë milion e dyqind eshtatëdhjetegjashtë mijë e
nëntëqind) lekë pa TVSH.
Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar:
1. “FMES” Shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

NIPT K12023005J
numri i NIPT-it

Vlera: Me vlerë me vlerë 65,071,100 ( gjshtëdghjetepesë milion e shtëdhjetenjë mijë e njëqind
) leke pa TVSH.
Arsyeja e Skualifikimit: ...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. Nuk plotëson
Kriteret e Vecanta për Kualifikim pika 2.3 a/ Furnizime të mëparshme. 2. Nuk plotëson Kriteret
e Vecanta Për Kualifikim Pika 2.1 b) ku është kërkuar: Operatori ekonomik ofertues duhet te
paraqesë Certifikaten ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë..[...]; 3. Nuk
plotëson Kriteret e Vecanta Për Kualifikim Pika 2.1 d) ku është kërkuar: d) Operatori ekonomik
ofertues duhet te paraqese ...[..]; 4. Nuk plotëson Specifkimet Teknike sipas DSt përcaktuar në
paragrafët 7 dhe 8 si dhe nuk ka paraqitur çertifikatën e standardeve përkatëse IEC të sigurisë.
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. - Faza: Vleresim financiar

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:
1. “EVITA” Shpk,
Emri i plotë i shoqërisë

NIPT L31714005J
numri i NIPT-it

Vlera: Me vlerë 67,056,320 (gjashtëdhjeteshtatë milion e pesëdhjetegjashtë mijë e treqind e njëzetë)
lekë pa TVSH.

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

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 14.10.2020
Ankesa: Nuk ka !
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
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