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[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 28.01.2019]

Për: “EMC Group” Sh.P.K [TIRANE Njesia Bashkiake nr 6, Rruga Vasil Tromara, Pallati nr
20, Kati 1, Zyra 3]

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: “Furnizim vendosje UPS 3 (tre) fazor për
Reanimacionin e SUT”

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ““Furnizim vendosje UPS 3 (tre) fazor për Reanimacionin e
SUT”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [REF-89869-10-15-
2018]

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. “EMC Group” Sh.P.K L71819032P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2,656,000.00 (dy milione e gjashteqind e pesedhjete e gjashte mije) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

2. “BNT ELECTRONICS” SHPK” J61817047D

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1,825,950 (nje milione e teteqind e njezete e pese mije e nenteqind e pesedhjete) Leke
pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

3. “COMFORT” SHPK J61901194M



Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1,888,000 (nje milione e teteqind e tetedhjete e tete mije) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

4. “FREDI-A” SHPK K11723003M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1,960,000 (nje milione e nenteqind e gjashtedhjete mije) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

5. “A BI ESSE” SHPK J61818010A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2,588,000 (dy milione e peseqind e tetedhjete e tete mije) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

6. “SINTEZA CO” SHPK K11324003F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2,868,290 (dy milione e teteqind e gjashtedhjete e tete mije e dyqind e nentedhjete)
Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “BNT ELECTRONICS” SHPK”

2. “COMFORT” SHPK

3. “FREDI-A” SHPK

4. “A BI ESSE” SHPK

5. “SINTEZA CO” SHPK

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- “BNT ELECTRONICS” SHPK” per arsye se nuk ploteson dokumentacionin si me poshte:
1. Vertetimi i tatimeve jasht afatit ligjor, (i parifreskuar).2. Vertetimi i OSHEE nuk perfshin
periudhen koherente, Vertetimi i vjeter.3.Sherbimi i ngjashem e barabarte me 40 % e fondit
limit, Kontrata e ngjajshme jasht afatit tre vjecar nga momenti i hapjes se ofertave.4.Katalogu i
Modelit te UPS I paperkthyer.5.Skeda teknike e paplotesuar si pas kerkeses se AK (Mungon).

- “COMFORT” SHPK per arsye se nuk ploteson dokumentacionin si me poshte: 1.Sherbimi i
ngjashem e barabarte me 40 % e fondit limit, Kontrata e ngjajshme jasht afatit tre vjecar nga
momenti i hapjes se ofertave. 2. Mungon vertetimi i Realizimit te kontrates. 3. Skeda teknike e
pa plotesuar sipas kerkeses se AK: Konkretisht ne piken 6.9, 7.3, 9.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2,
12.3, 12.4, 12.5. Permasa fizike, te dhenat teknike si dhe pasha e UPS te paraqitur nga OE nuk
jane ne perputhje me UPS e kerkuar nga AK. AK ka kerkuar qe pasha dhe permasat e UPS te
jene sipas skedes teknike detyrimisht per arsye te hapsires ku do te instalohet UPS. Ne lidhje me
zhurmen e UPS eshte shqetesuese per pacientet e Reanimacionit, dhe per kete arsye AK ka



vendosur nivelin minimal te zhurmes se paisjes.

- “FREDI-A” SHPK per arsye se nuk ploteson dokumentacionin si me poshte: 1. Deklarata e
permbushjes se kritereve te pergjithshme nuk eshte paraqitur nga OE. 2. Mungon Vertetimi i Sig
Shoqerore. 3. Oferta Ekonomike e paraqitur nga OE nuk eshte e sakt ne vleren me TVSH,
Gabimi ne perllogaritje e TVSH eshte ne masen 5 %. 4. Mungon Autorizim prodhuesi per OE
pjesmarres ne procedure. 5. Skeda Teknike nuk perputhet me katalogun e produktit te paraqitur
nga OE pjesmarres, si dhe katalogu eshte i paperkthyer. 6. Skeda teknike e paplotesuar sipas
kerkeses se AK konkretisht ne pikat: 5.1, 5.7, 5.8, 6.1, 6.5, 6.9, 7.1, 7.3, 9.1, 9.2, 10.2,
10.3, 11.1, 11.4, 11.6, 12.3, 12.4, 12.5. Ne lidhje me zhurmen e UPS eshte shqetesuese per
pacientet e Reanimacionit, dhe per kete arsye AK ka vendosur nivelin minimal te zhurmes se
paisjes.

- “A BI ESSE” SHPK per arsye se nuk ploteson dokumentacionin si me poshte: 1. Skeda
teknike e pa plotesuar sipas kerkeses se AK Konkretisht ne piken: 6.5, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1,
11.6 12.1, 12.2, 12.3, 12.4. Permasa fizike, te dhenat teknike si dhe pasha e UPS te paraqitur
nga OE nuk jane ne perputhje me UPS e kerkuar nga AK. AK ka kerkuar qe pesha dhe permasat
e UPS te jene sipas skedes teknike detyrimisht per arsye te hapsires ku do te instalohet UPS.

2. Perkthimi i katalogut te produktit te ofruar nga OE nuk perputhet me te dhenat teknike te
paraqitur nga prodhuesi.

- “SINTEZA CO” SHPK per arsye se nuk ploteson dokumentacionin si me poshte: 1.
Katalogu i paperkthyer. 2. Skeda teknike e pa plotesuar sipas kerkeses se AK, konkretisht pikat:
6.4, 6.5, 6.9, 7.2, 7.3, 10.3, 11.1, 11.4, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, si dhe mungon
vendi i orgjines se UPS. Autorizimi i prodhuesit, nuk perputhet me vendin e orgjines te
deklaruar nga OE ne skeden teknike. OE e deklaron produktin te prodhuar ne Kine, nderkoh qe
ne autorizim deklarohet qe do te jete Produkt Europian i Prodhuar ne Bullgari.

AK ka kerkuar qe pasha dhe permasat e UPS te jene sipas skedes teknike detyrimisht per arsye te
hapsires ku do te instalohet UPS. Ne lidhje me zhurmen e UPS eshte shqetesuese per pacientet e
Reanimacionit, dhe per kete arsye AK ka vendosur nivelin minimal te zhurmes se pajisjes.

______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “EMC Group” Sh.P.K [TIRANE
Njesia Bashkiake nr 6, Rruga Vasil Tromara, Pallati nr 20, Kati 1, Zyra 3]
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2,656,000.00 (dy milione e gjashteqind e
pesedhjete e gjashte mije) Leke pa Tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitalit Universitar te Traumes, 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 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 04.01.2019

Ankesa: ka ose jo po

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: 17.12.2018

Arben ZENELAJ
Titullari i autoritetit kontraktor


