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
Drejtuar:

Shoqërisë “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk
Adresa: Tiranë, Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1,
kati 6,ap 25

* * *
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur Mbi Kufirin e Lartë Monetar” - Marrëveshje
Kuadër me disa operatorë ekonomikë (me një OE fitues për secilin lot) ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara, me afat 12 muaj.
Numri i referencës së procedurës/lotit: Nr. Ref. Procedures baze: REF-04459-09-02-2021, Nr.
Ref. Loti 10 - “Shtreter spitalore”: REF-04485-09-02-2021
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Furnizim Vendosje te Aparaturave Mjekesore per Spitalin
e Ri te Ndertuar ne QSUT me Kredi te CEB (Kontributi i Qeverise Shqipetare)”, per vitin
2021, të ndarë në lote (12 lote gjithsej), konkretisht per lotin:


Loti 10 – “Shtreter spitalore”

Fondi limit: Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (në
total për të gjith lotet-12 lote) është: 158.031.554,5 Lekë (njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e
tridhjetë e një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e katër presje pesë) Lekë pa TVSH dhe
189.637.865,4 Lekë (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e gjatëqind tridhjetë e shtatë mijë e
tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë presje katër) Lekë me TVSH, / Vlera e pritshme e kontratave që
mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (per lotin 10 - “Shtreter spitalore”): 31,533,866.67
(tridhjete e njemilion e peseqind e tridhjete e tremije e teteqind e gjashtedhjete e gjashte presje
gjashtedhjete e shtate) lek pa TVSH dhe 37,840,640 (tridhjete e shtate milion e teteqind e
dyzetmije e gjashteqind e dyzet) lek me TVSH.
Shumatorja e çmimeve për njësi (për lotin 10) është: 1,086,400 (nje milion e tetedhjete e
gjashtemije e katerqind) lek pa TVSH dhe 1,303,680 (njemilion e treqind e tremije e gjashteqind
e tetedhjete) lek me TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për një periudhë kohore
për 12 mujore nga nënshkrimi i MK;
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [Nr. 132 ] [Date 07.09.2021]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Punoi: D.Veseli – Pergjegjes / Sek.Prokurimeve, M.Prifti – Specialiste/Sek i Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
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Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot (Lotin 10 – “Shtreter spitalore”), kanë
marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:
1. “BUNA” Shpk

J61826501C

Nuk ka dorezuar oferte ekonomike dhe dokumentacionin ligjor.
2. “EUROMED” Shpk

K71718012P

Nuk ka dorezuar oferte ekonomike dhe dokumentacionin ligjor.
3. “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk

J61827062E

Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 448,000 (katerqind e dyzet e tete mije)
lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes
Kuadër: 12,870,000 (dymbëdhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH dhe
15,444,000 (pesëmbëdhjetë milion e katërqind e dyzet e katër mijë) lekë me TVSH.
4. “MOTO-MANIA” Shpk

L32203009T

Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 481,000 (katerqind e tetedhjete e nje
mije) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes
Kuadër: 14,644,000 (katërmbëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet e katër mijë) lekë pa TVSH
dhe 17,572,800 (shtatëmbëdhjetë milion pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e tetëqind) lekë me
TVSH.
5. “MONTAL” Shpk

J62009007F

Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 468,000 (katerqind e gjashtedhjete e tete
mije) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes
Kuadër: 14,844,000 (katërmbëdhjetë milion e tetëqind e dyzet e katër mijë) lekë pa TVSH dhe
17,812,800 (shtatëmbëdhjetë milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë e tetëqind) lekë me TVSH.
6. “ERZENI/SH” Shpk

J66902027T

Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 567,000 (peseqind e gjashtedhjete e shtate
mije) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes
Kuadër: 15,751,000 (pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e një mijë) lekë pa TVSH
dhe 18,901,200 (tetëmbëdhjetë milion e nëntëqind e një mijë e dyqind) lekë me TVSH.
7. “MSE” Shpk

L82001005A

Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 525,637.5 (peseqind e njezet e pese mije e
gjashteqind e tridhjete e shtate pike pese) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që
mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: 16,942,380 (gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e
dyzet e dy mijë e treqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH dhe 20,330,856 (njëzet milion e treqind e
tridhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë me TVSH.
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8. “O.E.S DISTRIMED” Shpk

K31520054N

Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 568,400.00 (peseqind e gjashtedhjete e
tete mije e katerqind) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë
Marrëveshjes Kuadër: 18,320,000 (tetëmbëdhjetë milion e treqind e njëzet mijë) lekë pa TVSH
dhe 21,984,000 (njëzet e një milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë me TVSH.
9. “FEDOS” Shpk

K01514009I

Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 672,000 (gjashteqind e shtatedhjete e dy
mije) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes
Kuadër: 19,984,000 (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë pa
TVSH dhe 23,980,800 (njëzet e tre milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind) lekë me
TVSH.
10. “T B S 96” Sh.p.k

K71407001F

Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 882 000 (teteqind e tetedhjete e dy mije)
lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes
Kuadër: 24,088,000 (njëzet e katër milion e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH dhe
28,905,600 (njëzet e tetë milion e nëntëqind e pesë mijë e gjashtëqind) lekë me TVSH.
11. “SAER MEDICAL” Sh.p.k

K31610086D

Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 933 465 (nenteqind e tridhjete e tre mije e
katerqind e gjashtedhjete e pese) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të
lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: 24,500,000 (njëzet e katër milion e pesëqind mijë) lekë pa
TVSH dhe 29,400,000 (njëzet e nëntë milion e katërqind mijë) lekë me TVSH.
6. “GAMMA” Shpk

K31510153H

Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 945,780 (nenteqind e dyzet e pese mije e
shtateqind e tetedhjete) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen
gjatë Marrëveshjes Kuadër: 25,590,840 (njëzet e pesë milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e
tetëqind e dyzet) lekë pa TVSH dhe 30,709,008 (tridhjetë milion e shtatëqind e nëntë mijë e
tetë) lekë me TVSH.

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:
1. Operatori Ekonomik “BUNA” Shpk me NIPT J61826501C.
Per arsyet e meposhtme:
Nuk ka dorezuar oferte ekonomike dhe dokumentacionin ligjor.
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2. Operatori Ekonomik “EUROMED” Shpk me NIPT K71718012P.
Per arsyet e meposhtme:
Nuk ka dorezuar oferte ekonomike dhe dokumentacionin ligjor.
3. Operatori Ekonomik ERZENI Sh.p.k me NIPT J66902027T, me vlerë të pritshme të
kontratave 15,751,000 (pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e një mijë) lekë
pa TVSH dhe 18,901,200 (tetëmbëdhjetë milion e nëntëqind e një mijë e dyqind) lekë
me TVSH.
Per arsyet e meposhtme:
Në DST, pika 22. Vlerësimi i ofertave dhe korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave
anomalisht të ulëta, parashikohet që:
2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë
operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të
propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë,
në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.
- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta
konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përllogaritur.
- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së,
oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares
së ofertave të vlefshme.
Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e
tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.
Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim,
shpjegime për elementin / elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit
93 të LPP-së.
2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur
ekzistojnë 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
PR (Zm) – Zbritje e mundshme
MO = O1 + O2 + O3 + … On / N
PR = 85 % Mo
Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ......... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët, në
këto kushte, KVO përllogariti ofertat e administruara për Lotin 10 – “Shtretër spitalore”,
me vlerë të pritshme të kontratës: 31,533,866.67 (tridhjetë e një milion e pesëqind e tridhjetë e
tre mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH dhe
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37,840,640 (tridhjetë e shtatë milion e tetëqind e dyzet mijë e gjashtëqind e dyzet) lekë me
TVSH, si më poshtë:
Nr.

OE Ofertues

a. Formularin e Ofertës, sipas
Shtojcës 1;

1
2
3
4
5
6

BIOMETRIC ALBANIA
ERZENI
FEDOS
GAMMA
MONTAL

12,870,000 lekë
15,751,000 lekë
19,984,000 lekë
25,590,840 lekë
14,844,000 lekë

MOTO MANIA

14,644,000 lekë

7
8
9
10

MSE
O.E.S DISTRIMED
SAER MEDICAL

16,942,380 lekë
18,320,000 lekë
24,500,000 lekë

TBS 96

24,088,000 lekë

KVO përllogariti sipas formulës kur ka dy ose më shumë oferta ekonomike të vlefshme:
Për këtë arsye, KVO ju drejtua tre operatorëve me kërkesë për sqarim/argumentim oferte
anomalisht të ulët, si më poshtë:
OE ERZENI SH.P.K:
Lënda: Kërkesë për argumentim të ofertës anomalisht të ulët!
OPERATORIT EKONOMIK ERZENI Sh.p.k me NIPT J66902027T
Adresë: Rruga “Qemal Draçini”, pranë bankes UBA, Shkoder Albania.
.
Bazuar në Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, neni 93, për procedurën e
prokurimit me objekt: “Furnizim Vendosje të Aparaturave Mjekësore për Spitalin e Ri të
Ndertuar në QSUT me Kredi të CEB (Kontribut i Qeverisë Shqipëtare)” për vitin 2021, i ndarë
në lote (12 lote gjithsej), me Fond limit total/ Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen
gjatë Marrëveshjes Kuadër (në total për të gjitha lotet): 158.031.554,5 Lekë (njëqind e
pesëdhjetë e tetë milion e tridhjetë e një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e katër presje pesë) Lekë
pa TVSH, konkretisht për Lotin 10: “Shtretër spitalore”, me vlerë të pritshme të kontratës:
31,533,866.67 (tridhjetë e një milion e pesëqind e tridhjetë e tre mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e
gjashtë presje gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, rezulton se Oferta juaj është Anomalisht e
ulët.
Referuar përcaktimit të bërë në nenin 93, pika 1, ku citohet se: Kur autoritetet ose entet
kontraktore vërejnë se oferta për punët, furnizimet ose shërbimet është anomalisht e ulët, i
kërkon operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe brenda tri ditëve pune shpjegime për
çmimin ose kostot e propozuara në ofertë, si dhe...;
Si dhe neni 82 i VKM nr. 285/2021, pika 4 ku citohet se: 4. Pas korrigjimit të gabimeve
aritmetike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me
çmim anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit..;
Punoi: D.Veseli – Pergjegjes / Sek.Prokurimeve, M.Prifti – Specialiste/Sek i Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
Data: 08.11.2021
________________________________________________________________________________________________________________

Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644

5

...Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave
duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të
tyre, në përputhje me nenin 93, të LPP-së.
Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore,
sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93, të
LPP-së.
Sa më sipër, keni detyrimin të argumentoni dhe dokumentoni me prova shkresore sqarimet mbi
elementin/elementët e veçantë të ofertës tuaj në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së dhe
82/4 të RrPP, brenda datës 29.10.2021 ora 14:00.
Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i
fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën, konform ligjit në fuqi.
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE
Në përgjigje të kërkesës së KVO, OE nuk ka paraqitur argumentimin e ofertës anomalisht
të ulët në sistem si dhe në mënyrë shkresore.
Për sa më sipër, KVO konstaton se në legjislacionin e prokurimit publik parashikohet që:
VKM 285/2021, Neni 82 ‘Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave’, pika 4: Pas korrigjimit të
gabimeve aritmetike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose
jo me çmim anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në dokumentet standarde të tenderit.
Përllogaritja e ofertës anomalisht të ulët bëhet në mënyrat e mëposhtme:
- Në rastin kur janë të vlefshme tri ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93, të LPP-së,
oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së
ofertave të vlefshme.
Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave
duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të
tyre, në përputhje me nenin 93, të LPPsë.
Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore,
sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93, të
LPP-së.
LPP/Neni 93 ‘Oferta anomalisht e ulët’ parashikohet se:
1. Kur autoritetet ose entet kontraktore vërejnë se oferta për punët, furnizimet ose shërbimet
është anomalisht e ulët, i kërkon operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe brenda tri
ditëve pune shpjegime për çmimin ose kostot e propozuara në ofertë.
2. Shpjegimet e përmendura në pikën 1 jepen veçanërisht për:
a) anën ekonomike të procesit të prodhimit, të shërbimeve të ofruara ose të metodës së
ndërtimit;
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b) zgjidhjet teknike të përzgjedhura dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm që ka
ofertuesi për furnizimin e produkteve ose shërbimeve ose për kryerjen e punës;
c) origjinalitetin e punës, furnizimeve ose shërbimeve të propozuara nga ofertuesi;
ç) pajtueshmërinë me detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fushën e mjedisit, në fushën
sociale dhe të punës;
d) mundësinë e ofertuesit për të marrë ndihmë shtetërore.
3. Autoriteti ose enti kontraktor vlerëson informacionin e dhënë, duke u konsultuar me
ofertuesin. Ai mund ta refuzojë ofertën kur, edhe pas shqyrtimit të provave të dhëna nga
ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj, duke marrë në
konsideratë elementet e përmendura në pikën 2 të këtij neni. Autoritetet ose entet kontraktore e
refuzojnë ofertën kur konstatojnë se oferta është anomalisht e ulët, sepse nuk pajtohet me
detyrimet e zbatueshme nga legjislacioni në fushën e mjedisit, në fushën sociale dhe të punës e të
akteve të tjera.
4. Nëse një autoritet kontraktor konstaton se një ofertë është anomalisht e ulët për shkak se
ofertuesi ka marrë ndihmë shtetërore, oferta mund të refuzohet vetëm për këtë arsye, vetëm pas
konsultimit me ofertuesin, nëse ky i fundit nuk mund të provojë, brenda një afati kohor të
përcaktuar nga autoriteti ose enti kontraktor, i cili duhet të jetë të paktën 3 ditë pune, që ndihma
është marrë në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Për sa më sipër, KVO vlerëson se nga interpretimi literal i nenit 82/pika 4 e RrPP, ku citohet
ndër të tjera që: ...Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me
prova shkresore, sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me
kërkesat e nenit 93, të LPP-së, barra e provës mbi argumentin e ofertës anomalisht të ulët i
përket operatorit ekonomik, oferta e të cilit është konstatuar si anomalisht e ulët nga KVO, në
zbatim të VKM 285/2021. Gjithashtu argumentimi i ofertës anomalisht të ulët njëherazi duhet të
plotësojë pesë kushte kumulative të parashikuara në nenin 93/2 të LPP, për ti dhënë garanci si
edhe bindje autoritetit kontraktor. Së pari, operatori ekonomik ankimues duhet të dorëzojë në
mënyrë të detajuar anën ekonomike të procesit të prodhimit, të shërbimeve të ofruara ose të
metodës së ndërtimit, zgjidhjet teknike të përzgjedhura dhe/ose ndonjë kusht favorizues të
jashtëzakonshëm që ka ofertuesi për furnizimin e produkteve ose shërbimeve ose për kryerjen e
punës. Gjithashtu është detyrë e operatorëve ekonomikë oferta e të cilëve është konstatuar
anomalisht e ulët të paraqesin prova shkresore para autoritetit kontraktor në lidhje me
origjinalitetin e punës, furnizimeve ose shërbimeve të propozuara nga ofertuesi, pajtueshmërinë
me detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fushën e mjedisit, në fushën sociale dhe të punës, si
dhe mundësinë e ofertuesit për të marrë ndihmë shtetërore.
Të pestë kushtet e mësipërme të parashikuara nga lex specialis janë kushte kumulative të cilat më
anë të provave shkresore dhe argumentimeve përkatëse duhen plotësuar nga operatorët
ekonomikë ankimues, oferta e të cilëve rezulton anomalisht e ulët.
Referuar nenit 93 pika 2 të LPP-së, autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u
këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta
refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se
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ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj. Në rastin në fjalë, OE nuk ka paraqitur
argumentimin e ofertës anomalisht të ulët në sistem si dhe në mënyrë shkresore.
KVO gjykon se nga interpretimi teleologjik i normës së mësipërme (qëllimi i saj) lidhet
drejtpërdrejtë me shmangien e riksut që mund të sjellë një ofertë e cila rezulton anomalisht e
ulët.
Risku që shfaqet në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët është në disa drejtime ku ndër të
tjera si: rreziku për mos kryerjen e shërbimit/punëve në cilësinë e duhur; rreziku i tërheqjes së
operatorit ekonomik nga lidhja e kontratës dhe kosto që i lindin autoritetit nga mos kryerja e
shërbimit brenda afateve kohore të parashikuara; humbjet që mund të pësojë në kohë nga mos
kryerja e shërbimit gjatë periudhës së ri publikimit të procedurës së tenderit në rast të mos
zbatimit të kontratës nga ana e operatorit ekonomik oferta e të cilit rezulton anomalisht e ulët
etj.
Gjithashtu, KVO thekson se referuar nenit 1/ pika 2 dhe nenit 2 të LPP, ku parashikohet se: Neni
1 ‘Objekti’ pika 2: Prokurimi, sipas kuptimit të këtij ligji, është blerja e punëve, furnizimit të
mallrave ose shërbimeve nëpërmjet një kontrate publike nga ana e një ose më shumë autoriteteve
ose enteve kontraktore nga operatorët ekonomikë që zgjidhen nga këto autoritete ose ente
kontraktore, pavarësisht nëse punët, furnizimet e mallrave ose shërbimet përdoren ose jo për
qëllime publike. Neni 2 ‘Qëllimi’ Qëllim i këtij ligji është: a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin
në procedurat e prokurimit publik; b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të
ulë shpenzimet procedurale..; Mire përdorimi i fondeve publike përfshin jo vetëm
përzgjedhjen nga autoriteti kontraktor të ofertave më të ulëta (si kriter i përzgjedhjes së
ofertës fituese referuar “oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ”), por
gjithashtu shmangien e risqeve dhe dështimin e kontratës që mund të vijnë nga oferta të
cilësuar si anomalisht të ulëta, referuar formulës së përllogaritjes të parashikuar në ligj.
KVO në këto kushte, sqaron se ligjvënësi ka lejuar paraqitjen e ofertave anomalisht të ulëta të
cilat në çdo rast operatorët ekonomikë duhet të paraqesin prova bindëse për autoritetin kontraktor
se nuk ka asnjë rrezik për realizimin me sukses të kontratës me çmimin e ofertuar dhe se në këtë
çmim janë të përfshira të gjithë elementët e kostos të nevojshme dhe të detyrueshme për tu
mbuluar. Në kuptim të ligjit për prokurimin publik dhe konkretisht nenit 93 të tij, në justifikimin
e ofertave anomalisht të ulëta, operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë se përmbushin 5
kushtet kumulative ku dy prej të cilave lidhen drejtpërdrejtë me metodën ekonomike të
ndërtimit të ofertës së dorëzuar si edhe kushtet favorizuese që kanë operatorët ekonomikë
të cilat kanë lejuar këtë të fundit, të paraqesin një ofertë e cila është anomalisht e ulët sipas
formulës së përcaktuar në VKM.
Në rastin konkret KVO arriti në konkluzionin të skualifikoj OE pasi oferta e paraqitur nga
OE ERZENI Sh.p.k me NIPT J66902027T është e pavlefshme.
4. Operatori Ekonomik MOTO MANIA Sh.p.k me NIPT L32203009T, me vlerë të
pritshme të kontratave 14,644,000 (katërmbëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet e katër
mijë) lekë pa TVSH dhe 17,572,800 (shtatëmbëdhjetë milion pesëqind e shtatëdhjetë e
dy mijë e tetëqind) lekë me TVSH.
Per arsyet e meposhtme:
Punoi: D.Veseli – Pergjegjes / Sek.Prokurimeve, M.Prifti – Specialiste/Sek i Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
Data: 08.11.2021
________________________________________________________________________________________________________________

Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644

8

Në DST, në pikën 2.3 Kapaciteti Teknik, pika f citohet: “Ofertuesi duhet te paraqese
autodeklarate nga prodhuesi / MAH / ose nga distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi ku
deklaron se pajisja/pajisjet mjekesore te ofertuara, sipas kategorizimit te tyre, permbushin
standartet e zbatueshme të IEC 60601, ose ekuivalente aprovuar (e perditesuar)”.
Në DST, përcaktohet se rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe
të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim, vlen të theksohet se OE MOTO MANIA
Sh.p.k me NIPT L32203009T nuk e ka përmbushur këtë specifikim teknik.
Duke qënë se MOTO MANIA Sh.p.k me NIPT L32203009T nuk e ka përmbushur këtë
specifikim teknik, rrjedhimisht bazuar në nenin 76 “Kërkesat për kualifikim” ku
përcaktohet:
“Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë
bazuar në:
a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;
b) gjendjen ekonomike dhe financiare;
c) aftësinë teknike dhe profesionale.”
Për sa më sipër KVO vlerëson se MOTO MANIA Sh.p.k me NIPT L32203009T në
mospërmbushje të pikës f, 2.3 Kapaciteti Teknik, si dhe bazuar në nenin 92 pika 3 të Ligjit
nr.162/2020 ”Për Prokurimin Publik” ku citohet: “3. Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim
të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të
gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e
tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”, dhe VKM nr. 285, datë
19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, KVO vendosi ta skualifikoj
MOTO MANIA Sh.p.k me NIPT L32203009T për arsyen e mësipërme.

5. Operatori Ekonomik MSE Sh.p.k me NIPT L82001005A, me vlerë të pritshme të
kontratave 16,942,380 (gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e dyzet e dy mijë e treqind e
tetëdhjetë) lekë pa TVSH dhe 20,330,856 (njëzet milion e treqind e tridhjetë mijë e
tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë me TVSH.
Per arsyet e meposhtme:
Në DST, në pikën 2.3 Kapaciteti Teknik, pika f citohet: “Ofertuesi duhet te paraqese
autodeklarate nga prodhuesi / MAH / ose nga distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi ku
deklaron se pajisja/pajisjet mjekesore te ofertuara, sipas kategorizimit te tyre, permbushin
standartet e zbatueshme të IEC 60601, ose ekuivalente aprovuar (e perditesuar)”.
Në DST, përcaktohet se rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe
të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim, vlen të theksohet se OE MSE Sh.p.k me
NIPT L82001005A nuk e ka përmbushur këtë specifikim teknik.
Duke qënë se OE MSE Sh.p.k me NIPT L82001005A nuk e ka përmbushur këtë specifikim
teknik, rrjedhimisht bazuar në nenin 76 “Kërkesat për kualifikim” ku përcaktohet:
“Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë
bazuar në:
a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;
b) gjendjen ekonomike dhe financiare;
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c) aftësinë teknike dhe profesionale.”
2.

Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 3 motore


Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
3.

Lloji i pajisjes: Shtrat pacienti me kontroll manual








Të veshur me një shtresë pluhuri elostratike
Rregullim manual i gjurit: Në dispozicion
Përmast për gjendjen e ulët: 50-60 x 40 x 1.5 -2 mm
Përmast për gjendjen e lartë: 40-50 x 30 x 1.5mm
Gjatësia dhe gjerësia e krevatit: 204 - 210 x 102 -105 cm( +/- 2cm)
Lartësia maksimale dhe minimale e krevatit: 50 - 54cm
Dysheku: 190 - 195 x 82 – 85 x 12 - 14 cm; I bërë me sfyngjer me densitet 28; I pajisur
me veshje speciale me PVC, rezistent ndaj ujit; Balancim i shtypjes së trupit prej
strukturës speciale; Veshja mund të lahet, është antibakteriale dhe mund të pastrohet

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
4.

Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore (me aksesore).


Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
5.

Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore


Te kete garanci te pakten 1 (një) vit

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
6.

Lloji i pajisjes: Krevat ekzaminimi



Pjesa e sipërme me jastëk
Te kete garanci te pakten 1 (një) vit

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
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Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të
kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësoj specifikimet teknike të
kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e
vlefshme.
Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se:
“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendos të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik MSE
Sh.p.k me NIPT L82001005A për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.

6. Operatori Ekonomik TBS 96 Sh.p.k me NIPT K71407001F, me vlerë të pritshme të
kontratave 24,088,000 (njëzet e katër milion e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH dhe
28,905,600 (njëzet e tetë milion e nëntëqind e pesë mijë e gjashtëqind) lekë me TVSH.
Per arsyet e meposhtme:
Në DST, në pikën 2.3 Kapaciteti Teknik, pika f citohet: “Ofertuesi duhet te paraqese
autodeklarate nga prodhuesi / MAH / ose nga distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi ku
deklaron se pajisja/pajisjet mjekesore te ofertuara, sipas kategorizimit te tyre, permbushin
standartet e zbatueshme të IEC 60601, ose ekuivalente aprovuar (e perditesuar)”.
Në DST, përcaktohet se rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe
të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim, vlen të theksohet se OE TBS 96 Sh.p.k me
NIPT K71407001F nuk e ka përmbushur këtë specifikim teknik.
Duke qënë se OE TBS Sh.p.k me NIPT L82001005A nuk e ka përmbushur këtë specifikim
teknik, rrjedhimisht bazuar në nenin 76 “Kërkesat për kualifikim” ku përcaktohet:
“Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë
bazuar në:
a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;
b) gjendjen ekonomike dhe financiare;
c) aftësinë teknike dhe profesionale.”
1.

Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 4 motore
 4 pjesë plastike, lehtësi në pastrimin e shiritave anësorë me tregues këndorë
 Baza mbajtese e dyshekut me 4 pjese plastike PE per qendrueshmeri me te larte
 Pjeset PE Plastike te shkeputshme per koken dhe kembet.
 Kornize metalike e lyer me boje epoksy
 Kornize metalike e lyer me boje epoksy
 Mbajtëse për qeset e urinës (2 në çdo anë)
 Funksion për vetë-konturim
 Motoret jane me mbrojtje IP66
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Duhet te perdoret ne ambjente me temperature : 5 °C deri 50 °C.
Lageshtia e ambjentit ku do te perdoret : 10% - 80%
Presioni atmosferik: 700 deri në 1060 hPa
Vlerësimi nga sistemet nderkombetare te ndezshmërisë: UL94V-2
Këndi i mbështetëses së shpinës : Minimalisht nga 0-650

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
2.




















Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 3 motore
Baza mbajtese e dyshekut eshte plastike e laminiuar kompakte
Pjeset PE Plastike te shkeputshme per koken dhe kembet
Kornize metalike e lyer me boje epoksy
Kornize metalike e lyer me boje epoksy
Funksion për vetë-konturim/ Auto-Regresion, (Shpine/kembe) minimum 8cm/4cm
Motoret jane me mbrojtje IP66 ekuivalente
Paneli i kontrollit te motoreve ndodhet tek kembet dhe anesore kraheve.
Tensioni hyres 220/230V – 50/60Hz
Bateri për back-up të rikarikueshme
Motor DC 24 V
Presioni atmosferik: afersisht 700 deri në 1060 hPa
Vlerësimi nga sistemet nderkombetare te ndezshmërisë: UL94V-2
Pesha minimale: 110 kg
Pesha maksimale: 130 kg
Gjatesia e dyshekut:190 - 195 cm
Gjeresia e dyshekut: afersisht 85 cm
Lëvizja e shpinës: minimalisht 0°- 65
Përthyrja e gjurit: Minimalisht 27°

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

3.

Lloji i pajisjes: Shtrat pacienti me kontroll manual






Përmasat e mbështetëses së kokës: afersisht 93 x 57 cm dhe trashësi 18mm
Përmasat e mbështetëses së këmbëve: afersisht 93 x 47 cm dhe trashësi 18mm
Ka një mekanizëm fiksues dhe e veshur me expocy / kanë një shtresë kromi
Përmast për gjendjen e ulët: 50-60 x 40 x 1.5 -2 mm Përmast për gjendjen e lartë: 40-50
x 30 x 1.5mm
Gjatësia dhe gjerësia e krevatit: 204 - 210 x 102 -105 cm( +/- 2cm)
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Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

4.

Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore (me aksesore).




5.



I pajisur me një barrelë të vecantë që shkëputet nga skeleti i transportuesit kryesor, e cila
mund të përdoret si unit më vete me një lehtësi përdorimi, në raste emergjencash.
Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Autoritet Kontraktor.
Te kete mbajtës i tubit të oksigjenit / bombulës së oksigjenit
Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore
Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Autoritet Kontraktor.

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
6.

Lloji i pajisjes: Krevat ekzaminimi












Krevat Klinik per ekzaminim.
Koka e krevatit e levizshme nga 0 °- 40 °.
Trup kompakt metalik i lyer me boje elektrostatike , antibakteriale me pjekje.
Siperfaqa e krevatit e veshur me lekure te cilesore,
Pjesa e sipërme me jastëk
Trashesia e sfungjerit me dendesi min5 cm 50PU
Kembet e krevatit jane me profil metalik me dimensione: afersisht 30x30x1.8 mm.
Dimensionet e krevatit :
Permasat Afersisht 202x76x75 cm
Dimensionet sipas standarteve Europiane spitalore.
Te kete garanci te pakten 1 (një) vit

OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik,konstatohet se specifikimet teknik
si mesiper nuk ka paraqitur katalog.
Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të
kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësoj specifikimet teknike të
kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e
vlefshme.
Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se:
“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.
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Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendos të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik TBS 96
Sh.p.k me NIPT K71407001F për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.

7. Operatori Ekonomik GAMMA sh.p.k me NIPT K31510153H, me vlerë të pritshme të
kontratave 25,590,840 (njëzet e pesë milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e
dyzet) lekë pa TVSH dhe 30,709,008 (tridhjetë milion e shtatëqind e nëntë mijë e tetë)
lekë me TVSH.
Per arsyet e meposhtme:
Përsa i përket specifikimeve teknike të kërkuara në DST, konkretisht si më poshtë:
1. Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 4 motore















Baza mbajtese e dyshekut me 4 pjese plastike PE per qendrueshmeri me te larte
Pjeset PE Plastike te shkeputshme per koken dhe kembet.
Kornize metalike e lyer me boje epoksy
Kornize metalike e lyer me boje epoksy
Mbajtëse për qeset e urinës (2 në çdo anë)
Funksion për vetë-konturim
Motoret jane me mbrojtje IP66
Duhet te perdoret ne ambjente me temperature : 5 °C deri 50 °C.
Lageshtia e ambjentit ku do te perdoret : 10% - 80%
Presioni atmosferik: 700 deri në 1060 hPa
Vlerësimi nga sistemet nderkombetare te ndezshmërisë: UL94V-2
Këndi i mbështetëses së shpinës : Minimalisht nga 0-650
Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
2. Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 3 motore











Baza mbajtese e dyshekut eshte plastike e laminiuar kompakte
Pjeset PE Plastike te shkeputshme per koken dhe kembet
Kornize metalike e lyer me boje epoksy
Kornize metalike e lyer me boje epoksy
Funksion për vetë-konturim/ Auto-Regresion, (Shpine/kembe) minimum 8cm/4cm
Motoret jane me mbrojtje IP66 ekuivalente
Paneli i kontrollit te motoreve ndodhet tek kembet dhe anesore kraheve.
Tensioni hyres 220/230V – 50/60Hz
Bateri për back-up të rikarikueshme
Motor DC 24 V

Punoi: D.Veseli – Pergjegjes / Sek.Prokurimeve, M.Prifti – Specialiste/Sek i Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
Data: 08.11.2021
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Presioni atmosferik: afersisht 700 deri në 1060 hPa
Vlerësimi nga sistemet nderkombetare te ndezshmërisë: UL94V-2
Pesha minimale: 110 kg
Pesha maksimale: 130 kg

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.


Lëvizja e shpinës: minimalisht 0°- 65

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimi teknik i mesiperm, lëvizja e shpinës eshte 0°- 60° dhe jo
minimalisht 0°- 65 sic eshte kerkuar ne DST.


Përthyrja e gjurit: Minimalisht 27°

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik, konstatohet se specifikimi teknik i mesiperm, perthtyerja e gjurit eshte 0°- 15°
dhe jo minimalisht 27° sic eshte kerkuar ne DST.
3. Lloji i pajisjes: Shtrat pacienti me kontroll manual









Përmasat e mbështetëses së kokës: afersisht 93 x 57 cm dhe trashësi 18mm
Përmasat e mbështetëses së këmbëve: afersisht 93 x 47 cm dhe trashësi 18mm
Përmasat e shinave të jashtme anësore janë: afersisht 132 x 46 cm
Përmasat e shinave brendshme janë 115 - 132 x 30 - 46 cm (+/- 2 cm)
Përmast për gjendjen e ulët: 50-60 x 40 x 1.5 -2 mm
Ka një mekanizëm fiksues dhe e veshur me expocy / kanë një shtresë kromi
Përmast për gjendjen e lartë: 40-50 x 30 x 1.5mm
Gjatësia dhe gjerësia e krevatit: 204 - 210 x 102 -105 cm( +/- 2cm)

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
4. Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore (me aksesore).


Sistemi skeletit të jetë metalik i veshur ekpoxy, i përshtatshëm, i qëndrueshëm dhe
lehtësisht i pastrueshëm dhe me siguri maksimale.

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik, rezulton se per pajisjen e ofertuar nga OE deklarohet vetëm një shtresë pluhuri
elektrostatik.


Skeleti të jetë çelik i veshur me boje ekpoxy, dhe rezistent ndaj korrozionit (gërryerjes).

Punoi: D.Veseli – Pergjegjes / Sek.Prokurimeve, M.Prifti – Specialiste/Sek i Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
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Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
5. Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore


Sistemi skeletit të jetë metalik i veshur ekpoxy, i përshtatshëm, i qëndrueshëm dhe
lehtësisht i pastrueshëm dhe me siguri maksimale.

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik, rezulton se per pajisjen e ofertuar nga OE deklarohet vetëm një shtresë pluhuri
elektrostatik.
 Skeleti të jetë çelik i veshur me boje ekpoxy, dhe rezistent ndaj korrozionit (gërryerjes)
Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik, rezulton se per pajisjen e ofertuar nga OE deklarohet vetëm një shtresë pluhuri
elektrostatik.








Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Autoritet Kontraktor.
Koka e krevatit e levizshme nga 0 °- 40 °.
Trup kompakt metalik i lyer me boje elektrostatike , antibakteriale me pjekje
Pjesa e sipërme me jastëk
Trashesia e sfungjerit me dendesi min5 cm 50PU
Dimensionet sipas standarteve Europiane spitalore.
Te kete garanci te pakten 1 (një) vit

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
Dimensionet e krevatit :



Permasat Afersisht 202x76x75 cm

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik, konstatohet se specifikimi teknik i mesiperm, permasat e krevatit jane 202x76x75
cm dhe jo afersisht 202x76x75 cm sic eshte kerkuar ne DST.
Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të
kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësoj specifikimet teknike të
kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e
vlefshme.
Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se:
“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
Punoi: D.Veseli – Pergjegjes / Sek.Prokurimeve, M.Prifti – Specialiste/Sek i Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
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përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendos të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik GAMMA
sh.p.k me NIPT K31510153H, për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.

8. Operatori Ekonomik O.E.S DISTRIMED Sh.p.k me NIPT K31520054N, me vlerë të
pritshme të kontratave 18,320,000 (tetëmbëdhjetë milion e treqind e njëzet mijë) lekë pa
TVSH dhe 21,984,000 (njëzet e një milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë me
TVSH.
Per arsyet e meposhtme:
2.
Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 3 motore


Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
3.

Lloji i pajisjes: Shtrat pacienti me kontroll manual




Rregullim manual i gjurit: Në dispozicion
Përmast për gjendjen e ulët: 50-60 x 40 x 1.5 -2 mm
Përmast për gjendjen e lartë: 40-50 x 30 x 1.5mm

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
4.

Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore (me aksesore).

 Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Autoritet Kontraktor.
 Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite
Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
5.

Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore



Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Autoritet Kontraktor.
Te kete garanci te pakten 1 (një) vit

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
6.

Lloji i pajisjes: Krevat ekzaminimi


Te kete garanci te pakten 1 (një) vit

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

Punoi: D.Veseli – Pergjegjes / Sek.Prokurimeve, M.Prifti – Specialiste/Sek i Prokurimeve
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Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të
kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësoj specifikimet teknike të
kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e
vlefshme.
Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se:
“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendos të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik O.E.S
DISTRIMED Sh.p.k me NIPT K31520054N për arsye se nuk përmbush specifikimet
teknike sipas DST.
9. Operatori Ekonomik SAER MEDICAL Sh.p.k me NIPT K31610086D, me vlerë të
pritshme të kontratave 24,500,000 (njëzet e katër milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH
dhe 29,400,000 (njëzet e nëntë milion e katërqind mijë) lekë me TVSH.
Per arsyet e meposhtme:
1.
Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 4 motore
 Krevat Spitalor me 4 motore per pozicionime te ndryshme, ndryshimi i lartesise se
shpines, kembeve, lartesia dhe trendelenburg-u
 Baza mbajtese e dyshekut me 4 pjese plastike PE per qendrueshmeri me te larte
 Pjeset PE Plastike te shkeputshme per koken dhe kembet.
 Kornize metalike e lyer me boje epoksy
 Kornize metalike e lyer me boje epoksy
 Mbajtëse për qeset e urinës (2 në çdo anë)
 Funksion për vetë-konturim
 -E pajisur me rrota te levizeshme dhe sistem frenimi.
 4 motoret jane te pavaruar nga njeri-tjetri
 2 Panelet e kontrollit te motoreve të ndodhen tek kembet dhe anesore kraheve.
 Pult për komandim nga pacienti (me kabëll)
 Motor DC 24 V ose ekuivalent
 Duhet te perdoret ne ambjente me temperature : 5 °C deri 50 °C.
 Lageshtia e ambjentit ku do te perdoret : 10% - 80%
 Presioni atmosferik: 700 deri në 1060 hPa
 Vlerësimi nga sistemet nderkombetare te ndezshmërisë: UL94V-2
Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.

2.

Lloji i pajisjes: Krevat Spitalor ICU me 3 motore
 Krevat Spitalor me 3 motore per rregullimin e seksioni te shpines, seksionit te kembeve,
lartesise
 Kornize metalike e lyer me boje epoksy
 Kornize metalike e lyer me boje epoksy
 Mbajtëse për qeset e urinës (2 në çdo anë)

Punoi: D.Veseli – Pergjegjes / Sek.Prokurimeve, M.Prifti – Specialiste/Sek i Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
Data: 08.11.2021
________________________________________________________________________________________________________________

Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644

18






















Funksion për vetë-konturim/ Auto-Regresion, (Shpine/kembe) minimum 8cm/4cm
Motoret jane me mbrojtje IP66 ekuivalente
3 motoret jane te pavaruar nga njeri-tjetri
Paneli i kontrollit te motoreve ndodhet tek kembet dhe anesore kraheve.
Pult për komandim nga pacienti (me kabëll)
Funksioni i shtrirjes përcaktohet nëpërmjet motorit/sustës shtypëse
Tensioni hyres 220/230V – 50/60Hz
Tensioni hyres 220/230V – 50/60Hz
Bateri për back-up të rikarikueshme
Motor DC 24 V
Duhet te perdoret ne ambjente me temperature : afersisht 5 °C deri 50 °C.
Lageshtia e ambjentit ku do te perdoret : afersisht 10% - 80%
Presioni atmosferik: afersisht 700 deri në 1060 hPa
Vlerësimi nga sistemet nderkombetare te ndezshmërisë: UL94V-2
Pesha minimale: 110 kg
Pesha maksimale: 130 kg
Këndi i shtrirjes: minimum: 12 grade
Përthyrja e gjurit: Minimalisht 27°
Kapaciteti i peshesh mbajtese: 200 - 250 kg
Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
3.

Lloji i pajisjes: Shtrat pacienti me kontroll manual














Përmasat e mbështetëses së kokës: afersisht 93 x 57 cm dhe trashësi 18mm
Përmasat e mbështetëses së këmbëve: afersisht 93 x 47 cm dhe trashësi 18mm
Përmasat e shinave të jashtme anësore janë: afersisht 132 x 46 cm
Përmasat e shinave brendshme janë 115 - 132 x 30 - 46 cm (+/- 2 cm)
Ka një mekanizëm fiksues dhe e veshur me expocy / kanë një shtresë kromi
Strukturë metalike, tipi, trashësia: Platforma e dyshekut dhe pjesa e ulët është e përbërë
nga një zgarë metalike me vrima me trashësi 1.20 - 1.50mm.
Të veshur me një shtresë pluhuri elostratike
Numri i amortizatorëve mbrojtës: 4
Rregullim manual i gjurit: Në dispozicion
Përmast për gjendjen e ulët: 50-60 x 40 x 1.5 -2 mm
Përmast për gjendjen e lartë: 40-50 x 30 x 1.5mm
Gjatësia dhe gjerësia e krevatit: 204 - 210 x 102 -105 cm( +/- 2cm)
Lartësia maksimale dhe minimale e krevatit: 50 - 54cm

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
4.

Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore (me aksesore).
 Sistemi skeletit të jetë metalik i veshur ekpoxy, i përshtatshëm, i qëndrueshëm dhe
lehtësisht i pastrueshëm dhe me siguri maksimale.
 Skeleti të jetë çelik i veshur me boje ekpoxy, dhe rezistent ndaj korrozionit (gërryerjes).
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Mundësi mbajtëse serumi, e rregullueshme për lartësinë që kërkohet, dhe me vende që të
vendoset në të dy anët e kokës.
Të ketë katër mbrojtëse në cepat e barrelës, për mbrojte ndaj goditjeve anësore.
I pajisur me një barrelë të vecantë që shkëputet nga skeleti i transportuesit kryesor, e cila
mund të përdoret si unit më vete me një lehtësi përdorimi, në raste emergjencash.
Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së Autoritet Kontraktor.
Te kete mbajtës i tubit të oksigjenit / bombulës së oksigjenit
Te kete garanci te pakten 3 (tre) vite

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
5.

Lloji i pajisjes: Barrele e levizshme me mbajtese anesore





Dyshek i mbuluar me lëkurë artificiale antibakteriale dhe të pastrueshme, jo të
rrëshkitshme, sfungjer me densitet të lartë, me trashësi të paktën 5-7cm. Rezistent ndaj
ujit dhe material PVC.
Sistemi skeletit të jetë metalik i veshur ekpoxy, i përshtatshëm, i qëndrueshëm dhe
lehtësisht i pastrueshëm dhe me siguri maksimale.
Skeleti të jetë çelik i veshur me boje ekpoxy, dhe rezistent ndaj korrozionit (gërryerjes
Të ketë katër mbrojtëse në cepat e barrelës, për mbrojte ndaj goditjeve anësore.

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
6.

Lloji i pajisjes: Krevat ekzaminimi








Koka e krevatit e levizshme nga 0 °- 40 °.
Trup kompakt metalik i lyer me boje elektrostatike , antibakteriale me pjekje.
Pjesa e sipërme me jastëk
Trashesia e sfungjerit me dendesi min5 cm 50PU
Kembet e krevatit jane me profil metalik me dimensione: afersisht 30x30x1.8 mm.
Dimensionet sipas standarteve Europiane spitalore.
Te kete garanci te pakten 1 (një) vit

Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti
Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të
kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësoj specifikimet teknike të
kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e
vlefshme.
Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se:
“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.

Punoi: D.Veseli – Pergjegjes / Sek.Prokurimeve, M.Prifti – Specialiste/Sek i Prokurimeve
Nr. ekzemplarëve: 3 (tre)
Data: 08.11.2021
________________________________________________________________________________________________________________

Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644

20

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendos të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik SAER
MEDICAL Sh.p.k me NIPT K31610086D për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike
sipas DST.
* * *
Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë
mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

se operatorët ekonomikë të

1. “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk
J61827062E
Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 448,000 (katerqind e dyzet e tete mije)
lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes
Kuadër: 12,870,000 (dymbëdhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH dhe
15,444,000 (pesëmbëdhjetë milion e katërqind e dyzet e katër mijë) lekë me TVSH.
2. “MONTAL” Shpk
J62009007F
Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 468,000 (katerqind e gjashtedhjete e tete
mije) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes
Kuadër: 14,844,000 (katërmbëdhjetë milion e tetëqind e dyzet e katër mijë) lekë pa TVSH dhe
17,812,800 (shtatëmbëdhjetë milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë e tetëqind) lekë me TVSH.
3. “FEDOS” Shpk
K01514009I
Vlera ofertuar:
Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: 672,000 (gjashteqind e shtatedhjete e dy
mije) lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes
Kuadër: 19,984,000 (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë) lekë pa
TVSH dhe 23,980,800 (njëzet e tre milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind) lekë me
TVSH.
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të
Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Enkelejdi JOTI
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