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R E P U B L I K A E S H Q I P E R I S E

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË

DREJTORIA JURIDIKE

Nr. ______ Prot. Tiranë
më___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Shoqerine “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk, NIUS: J61827062E
Adresa: Tirane, Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1,
kati 6,ap 25.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”

Numri i referencës së procedurës: REF-34642-08-30-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Furnizim vendosje Injektor Kontrasti me aksesorët
përkatës për shërbimet mjekësore”

Fondi limit: 3 926 047 (tre milion e nëntëqind e njëzet e gjashtë mijë e dyzetë e shtatë) lekë pa
TVSH dhe 4 711 256,4 (katër milion e shtatëqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e
gjashtë presje katër) lekë me TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës: 45 (dyzet e pesë) ditë nga data e lidhjes së kontratës.

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [Date 09.09.2019 ] [Nr. 36 ]

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës nëprocedurë këta ofertues me vlerat përkatëse tëofruara:

1. “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk J61827062E
Vlera: 1,387,000 (një milion e treqind e tetëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa TVSH dhe 1,664,400
(një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e katërqind) lekë me TVSH.

2. “EUROMED” Shpk K71718012P
Vlera: 1,920,000 (një milion e nëntëqind e njëzet mijë) lekë pa TVSH dhe 2,304,000 (dy
milion e treqind e katër mijë) lekë me TVSH.

3. “T B S 96” Shpk K71407001F
Vlera: 2,160,000 (dy milion e njëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë pa TVSH dhe 2,592,000 (dy
milion e pesëqind e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë me TVSH.

4. “O.E.S DISTRIMED” Shpk K31520054N
Vlera: 2,498,000 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH dhe 2,997,600
(dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind) lekë me TVSH.

5. “Health & Light” Shpk L42231011L
Vlera: 2,600,000 (dy milion e gjashtëqind mijë) lekë pa TVSH dhe 3,120,000 (tre milion e
njëqind e njëzet mijë) lekë me TVSH.

6. “FEDOS Shpk” K01514009I
Vlera: 2,650,000 (dy milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH dhe 3,180,000 (tre
milion e njëqind e tetëdhjetë mijë) lekë me TVSH.
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7. “Farma Net Albania” Shpk K92201080V
Vlera: 2,750,000 (dy milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH dhe 3,300,000 (tre
milion e treqind mijë) lekë me TVSH.
8. “MEDFAU” Shpk J93610823R
Vlera: 2,900,000 (dy milion e nëntëqind mijë) lekë pa TVSH dhe 3,480,000 (tre milion e
katërqind e tetëdhjetë mijë) lekë me TVSH.

9. “MONTAL” Shpk J62009007F
Vlera: 3,496,000 (tre milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa TVSH dhe
4,195,200 (katër milion e njëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e dyqind) lekë me TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “T B S 96” Shpk K71407001F

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nga verifikimi i dokumentacionit tekniko ligjor të administruar nga OE në SPE, rezulton se
dokumentacioni i paraqitur për të përmbushur kërkesat e përcaktuara në DST rezulton se:
Pajisja mjekësore e ofruar nga OE, nuk përmbush kriteret e përcaktuara nga AK në DST,
Shtojca 9, Specifikimet Teknike, ku kërkohet që: Injektori i kontrastit duhet te jete i pajisur me
sistem monitorimi dhe komandimi ne distance nga dhoma e përdoruesit te Skanerit;..dhe:
Injektori i kontrastit duhet të komandohet si në distance ashtu edhe ne vend. KVO vlerëson se
OE nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST nga AK, sipas përcaktimeve të nenit 53, pika
3, 4, 5/c, dhe nenit 54 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, të
ndryshuar, si dhe Kreut VII, neni 66, pika 3, të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar

2. “O.E.S DISTRIMED” Shpk K31520054N

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nga verifikimi i dokumentacionit tekniko ligjor të administruar nga OE në SPE, rezulton se OE
nuk ka paraqitur dokumentacion për të përmbushur kërkesat e përcaktuara në DST, Pika 2.
Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, germa d): Deklaratën mbi Konfliktin e Interesit sipas
Shtojcës 7; Për këtë arsye si dhe referuar nenit 46, paragrafi i parë ku citohet: Operatorët
ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë
përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për
sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe
jodiskriminuese. Për këtë arsye KVO vlerëson se OE nuk përmbush kriteret e përcaktuara në
DST nga AK, sipas përcaktimeve të nenit 53, pika 3, 4, 5/c, dhe nenit 54 të Ligjit Nr. 9643, datë
20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe Kreut VII, neni 66, pika 3, të VKM
Nr. 914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga Shoqëria
“BIOMETRIC ALBANIA” Shpk, me nipt J61827062E, adresa: Tirane, Njesia bashkiake nr
2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25, me ofertë ekonomike:
1,387,000 (një milion e treqind e tetëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa TVSH dhe 1,664,400 (një
milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e katërqind) lekë me TVSH, është identifikuar
si ofertë e suksesshme.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Tiranë, me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën:

- Klasifikimi i parë i ofertave është bërë në datën 02.10.2019

- Riklasifikimi i ofertave është bërë ne datën 29.10.2019

Ankesa: Ka patur ankesë nga OE “Biometric Albania” Shpk, ankesa me nr. 3471 prot, datë
08.10.2019, i cili ka ngritur pretendimet e tij në lidhje me refuzimin/skualifikimin e ofertës së
tij nga ana e KVO-së. Komisioni i shqyrtimit të ankesës (KSHA) ngritur për shqyrtimin e
ankesës së mësipërme, pas shqyrtimit ka vendosur pranimin e pretendimeve të ngritura në
ankesën e tij, ku ne lidhje me këtë vendimarrje AK me shkresën nr. 3471/4 prot, datë
22.10.2019 i ka kthyer përgjigje OE “Biometric Albania”. Sa më sipër, në zbatim të vendimit të
KSHA-së, komisioni i vlerësimit të ofertave bëri rikalsifikimin e ofertave duke kualifikuar OE
ankimues. Pas rivleresimit te ofertave nuk ka patur ankesa.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI


