MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SHENDETSORE E SPECIALITETEVE NR.1
TIRANE
Nr. _____Prot.

Tirane, me 30.06.2021
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Për: “Fedos Uppsala” Shpk
***
Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur – Mjete Elektronike
Numri i referencës së lotit: REF - 94928-05-09-2021
Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Blerje Kite, Reagente dhe materiale konsumi per
laboratorin per aparatin Nihon Coden/ ose ekuivalent i tij”Publikime të mëparshme (nëse
zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 75, date 17.05.2021
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. Fedos Uppsala Shpk NIPT- L92119028Q
Vlera 597 400 (peseqind e nentedhjete e shtate mije e katerqind) leke pa tvsh
2. “KRIJON” shpk, me NIPT- K12023001A
Vlera 360 000 (treqind e gjashtedhjete mije) leke pa tvsh
3. “GAMMA” shpk, me NIPT - K31510153H
Vlera 370 000 (treqind e shtatedhjete mije) leke pa tvsh
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
4. “KRIJON” shpk, me NIPT- K12023001A
5. “GAMMA” shpk, me NIPT - K31510153H
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
1. Persa i perket Operatorit Ekonomik Krijon Shpk, eshte skualifikuar pasi oferta rezultoi
anomalisht e ulet. Në mbështetje në zbatim të Ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik”,
ndryshuar si edhe në zbatim të VKM nr 914, Datë 29.12.2014 kreu VII neni 66 pika 5,

Komisioni verifikoi nëse oferta është anomalisht e ulët, u llogarit formula per oferte
anomalisht te ulet nga ku rezultoj se oferta e Shoqerise KRIJON SHPK ishte e tille.
Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më
shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:
O–
Oferta
MO – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n–
Numri i Ofertave të vlefshme
ZM – Zbritja e Mundshme
MO = O1 + O2 + O3 + … On / n
ZM = 85 % Mo
Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM........... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e
Ulët
Operatori Ekonomik Krijon Shpk me oferte 360 000 leke pa tvsh
Operatori Ekonomik Gamma Shpk me oferte 370 000 leke pa tvsh
Operatori Ekonomik Fedos Uppsala Shpk me oferte 597 400 leke pa tvsh
Mo= (370 000 +360000+597400) / 3 = 1 327 400 / 3 = 442 466.667 leke pa tvsh
Zm= 85 % 442 466.667 = 376 096.667
Rezulton se kemi dy oferta te cilat jane me te vogla se Zbritja e Mundshme .
Pra. Operatori Ekonomik Krijon Shpk ka ofertuar me vlere ekonomike nen vleren 376 096.667
Oferta e tij vleresohet si oferte anomalisht e ulet.
2. Persa i perket Operatorit Ekonomik Gamma Shpk, eshte skualifikuar pasi oferta rezultoi
anomalisht e ulet. Në mbështetje në zbatim të Ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik”,
ndryshuar si edhe në zbatim të VKM nr 914, Datë 29.12.2014 kreu VII neni 66 pika 5,
Komisioni verifikoi nëse oferta e kualifikuar është anomalisht e ulët, u llogarit formula per
oferte anomalisht te ulet nga ku rezultoj se oferta e Shoqerise GAMMA SHPK ishte e tille.
Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më
shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:
O–
Oferta
MO – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n–
Numri i Ofertave të vlefshme
ZM – Zbritja e Mundshme
MO = O1 + O2 + O3 + … On / n
ZM = 85 % Mo
Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM........... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e
Ulët
Operatori Ekonomik Krijon Shpk me oferte 360 000 leke pa tvsh
Operatori Ekonomik Gamma Shpk me oferte 370 000 leke pa tvsh
Operatori Ekonomik Fedos Uppsala Shpk me oferte 597 400 leke pa tvsh
Mo= (370 000 +360000+597400) / 3 = 1 327 400 / 3 = 442 466.667 leke pa tvsh
Zm= 85 % 442 466.667 = 376 096.667
Rezulton se kemi dy oferta te cilat jane me te vogla se Zbritja e Mundshme .
Pra. Operatori Ekonomik Gamma Shpk ka ofertuar me vlere ekonomike nen vleren 376 096.667
Oferta e tij vleresohet si oferte anomalisht e ulet.

- Operatori Ekonomik Gamma Shpk nuk ka paraqitur Deklarate qe Kitet dhe reagentet te kene te
shenuar mbishkrimin (CE) dhe shtetin ku jane prodhuar.
- Operatori Ekonomik Gamma Shpk nuk ka paraqitur Kopje të Certifikatës elektronike për
Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformen Qendrore të Faturave.
- Operatori Ekonomik Gamma Shpk nuk ka paraqitur Kopje të Certifikatës elektronike per
Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur me Shoqërinë e Certifikuar për
zgjidhjen sofwere-ike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet
zgjidhjes softwar-ike".
- Operatori ekonomik Gamma Shpk nuk ka paraqitur deklarate qe te bejne kalibrimin e te gjitha
kiteve dhe reagenteve qe do te sjellin me pajisjet mjekesore qe disponon Qendra Shendetesore e
Specialiteteve nr. 1 Tirane.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Fedos Uppsala Shpk, me NIPTL92119028Q, adrese Rr. “George W. Bush” pallati Albsig, se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 597 400 (peseqind e nentedhjete e shtate mije e katerqind) leke pa tvsh
është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni Qendres Shendetesore te Specialiteteve nr.1 me Adrese
Rr. “Vllazen Huta” Tirane sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 5 (pese) ditëve nga dita e 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 përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në Ligjin nr.162, date
23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.06.2021
Ankesa: Nuk ka
***
TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR
ETLEVA BALLA

