
Rr. Lord Bajron, Laprake, Tirane,                   Tel & Fax.  +355 4 2389927, 2389900               e-mail: qktgj@shendetesia.gov.al 

  

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
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Nr.________ Prot.                                                 Tiranë, më _____._____. 2021 
             

Shtojca 14    
 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

[Data: 01.04.2021] 

 

Për: “FEDOS” SHPK [Rruga: Manol Konomi, Ndërtesa nr. 14, Hyrja 2,  Apartamenti 2,  Njesia Administrative Nr. 

2, Tiranë] 

  

Procedura e prokurimit:   “Procedurë e Hapur” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  [REF-86694-02-11-2021] 

 

Loti Nr. 2 “Filtra Deleukocitarë.” Fondi limit për lotin nr. 2: 3,450,000 (tre milion e katërqind e pesëdhjetë 

mijë) lek pa TVSH.  REF-86700-02-11-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër me një operator ekonomik ku të 

gjitha kushtet janë të përcaktuara, e ndarë në 4 lote: "Blerje qese gjaku, filtra deleukocitarë, sete dhe 

materiale te ndryshme mjeksore per QKTGj e ndare ne 4 lote" - Marrëveshje kuadër me disa operatorë 

ekonomikë (një OE për secilin lot) ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara për një periudhë 12 mujore.  

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike  [REF-86700-02-11-2021] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara : 

 

1. ”FEDOS” SHPK                                                                         K01514009I 

       Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it 

Vlera totale e ofertuar: 3,200,000  [tre milion e dyqind mijë ]  Lekë pa TVSH. 

 

2. ”ISOMETRIC” SHPK                                                                 L92207009A 

       Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it 

 Vlera totale e ofertuar: 2 760 000  [dy milion e shtateqind e gjashtedhjete mije ]  Lekë pa TVSH. 

 

 

3. ”BIOMETRIC ALBANIA” SHPK                                               J61827062E 
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Vlera totale e ofertuar: 0   [0]  Lekë pa TVSH. 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. ”BIOMETRIC ALBANIA” SHPK                                               J61827062E 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme :  

 

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe dokumentacion 

 

2. “ISOMETRIC” SHPK                                                                      L92207009A 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme :  

     Nuk plotëson specifikimin teknik lidhur me performancën e filtrimit pasi në specifikimet teknike është 

kërkuar që performanca e filtrit të jetë e tillë që numri residual i leukociteve të jetë  <5x104 për filtrin e 

laboratorit. 

Bazuar në DST për Lotin 2 “Filtra deleukocitar për QKTGJ” shtojca 8, pika 2 “Kriteret e vecanta të 

kualifikimit”, nën pika 2.3 “kapaciteti teknik“, gërma f kërkohen të paraqiten katalogë teknike për të gjithë 

artikujt e ofruar. Në katalogë, artikujt dhe specifikimet teknike të tyre duhet të markohen me ngjyrë të 

ndezur. 

Në katalogët e paraqitur nga OE “Isometric” është paraqitur dhe markuar me ngjyrë të ndezur si performance 

filtrimi < 2 x 105, për filtrin e laboratorit dhe kjo nuk plotëson specifikimin teknik të kërkuar për 

performancën e filtrimit të filtrit të laboratorit, pasi rezulton disa herë më shumë leukocite residuale. 

        Nuk ka paraqitur certifikatë CE të specifikuar për produktin filtra apo deklaratë konformiteti për filtrat 

bedside dhe laboratori të ofruar, sipas kërkesës së Direktivës 93/42/EEC Anexi II klasa MDD. 

Bazuar në DST për Lotin 2 “Filtra deleukocitarë për QKTGJ” shtojca 8 pika 2 “Kriteret e vecanta të 

kualifikimit” nënpika 2.3  “kapaciteti teknik“ gërma d kërkohet “operatori ekonomik duhet të paraqesë 

certifikata konformiteti ose deklaratë konformiteti CE ose FDA (aty ku është e aplikueshme) sipas direktivës 

(MDD ose MDR) 93/42/EEC ose ekuivalent, të vlefshme për të gjithë artikujt e ofruar sipas kategorizimit të 

tyre (dokumentat duhet të jenë të gjitha të përkthyera dhe të noterizuara). 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “FEDOS” SHPK me nr. Nipti K01514009I 

[Rruga: Manol Konomi, Ndërtesa nr.14, Hyrja 2, Apartamenti 2, Njesia Administrative Nr. 2, Tiranë], se 

oferta e paraqitur: 3,200,000 [tremilion e dyqind mijë ] Lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Qëndrës Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut, Laprake, 

Tirane] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 

sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin 
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përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [   ], siç parashikohet në nenin 

58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.03.2021. 

 

Ankesa:  Jo   (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë:     

 

 

 

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Kristo Raca 

 

 

Koncept: M.Bici 
 


