
Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data 15.11.2018]

Për: [GENIUS shpk]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-88402-10-03-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje Pajisje Mjeksore]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [08 Tetor] [Buletini nr.20]

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. GENIUS shpk K63121801C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 898,000 (teteqind e nentedhjete e tetemije)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. ALEN-CO shpk K83213401M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 860,000 (teteqind e gjashtedhjetemije)

2. FEDOS shpk K01514009I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 650,000 (gjashteqind e pesedhjetemije)

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

FEDOS : Ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara,

operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogun/et, ne te cilet te tregohen dhe te specifikohen

qarte mallrat qe do te ofrohen”. Nga verifikimi ne sistem rezulton se katalogu i paraqitur nga ana juaj nuk

permbush specifikimet teknike te percaktuara ne DST. Konkretisht eshte kerkuar :Biotransferent: Grafike



dhe akustike ne katalogun e paraqitur nga ana juaj mungon

Mënyra speciale: Puls te Rregullueshem ne katalogun e paraqitur nga ana juaj mungon

Modaliteti shtesë : Automatik, Puls automatik, Transport ne katalogun e paraqitur nga ana juaj mungon

KVO vëren se nga ana e operatorit ekonomik Fedos nuk janë përmbushur të gjitha kërkesat që autoriteti

kontraktor ka përcaktuar në këto dokumenta, pasi operatori është i detyruar të plotësojë çdo kërkesë

dhe kriter të vendosur nga autoriteti kontraktor, pra të paraqesë çdo dokumentacion që përmban të

dhëna dhe elementë që janë gjykuar të nevojshëm dhe të domosdoshëm nga ana e autoritetit

kontraktor. Komisioni, referuar dhe dokumentave standarde të tenderit që përcakton se “Ne menyre qe

te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara, operatori ekonomik

ofertues duhet te paraqese katalogun/et, ne te cilet te tregohen dhe te specifikohen qarte mallrat qe do

te ofrohen”;

Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet

se: “Autoriteti 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 dokumentat e tenderit...”.

ALEN-CO : Skualifikoheni pasi ne katalogun e paraqitur nga ana juaj per te cilin keni paraqitur dhe

autorizim prodhuesi rezulton qe nuk permbush specifikimet teknike te percaktuara ne DST Konkretisht

eshte kerkuarModaliteti shtesë : Automatik, Puls automatik, Transport ne katalogun e paraqitur nga ana

juaj eshte Modaliteti shtesë : Automatik, Puls automatik,

KVO vëren se nga ana e operatorit ekonomik Alen – Co nuk janë përmbushur të gjitha kërkesat që

autoriteti kontraktor ka përcaktuar në këto dokumenta, pasi ankimuesi është i detyruar të plotësojë çdo

kërkesë dhe kriter të vendosur nga autoriteti kontraktor, pra të paraqesë çdo dokumentacion që

përmban të dhëna dhe elementë që janë gjykuar të nevojshëm dhe të domosdoshëm nga ana e

autoritetit kontraktor. Komisioni, referuar dhe dokumentave standarde të tenderit që përcakton se “Ne

menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara, operatori

ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogun/et, ne te cilet te tregohen dhe te specifikohen qarte

mallrat qe do te ofrohen”;

Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet

se: “Autoriteti 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 dokumentat e tenderit...”.

1. Persa i perket katalogut Technical specifications, i cili i permbush specifikimet teknike, per
kete paisje nuk keni paraqitur Autorizim nga Kompania Prodhuese ose distributor te
autorizuar te artikujve te ofruar me anen e se ciles autorizohet ofertuesi (distributori) per te
marre pjese ne kete procedure prokurimi sic eshte parashikuar ne DSTqe te tregoje se ju si
operator ekonomik mund te na e ofroni kete paisje.

* * *



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [GENIUS shpk] se oferta e paraqitur, me një

vlerë të përgjithshme prej [898,000 teteqind e nentedhjete e tetemije]/pikët totale të marra []është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [QENDRA SHENDETESORE SPECIALITETET
NR.3 TIRANE] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
7(shtate)ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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
nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.11.2018

Ankesa: ka ose jo (JO)

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

BENERETA HOXHA


