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      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

[Data] 

Për: Shoqëria Bolt Shpk me NIPT K91517011V, Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 3, Rr. 

"Dritan Hoxha", Blloku Gintash, Afër Gjimnazit Aleks Buda, Laprakë, 

* * * 

Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, mallra, Ref: 457/21.10.2016; 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “F.V pajisje mjekësore dhe mobilim spitalor për Spitalin 

Universitar të TRAUMËS”, ndarë në 2 lote : 

 

- Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin 

Universitar të Traumës  

- Lot 2. F.V pajisje mobilimi spitalor për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit, 

farmacinë, recepsionin dhe për ambiente të tjera në Spitalin Universitar të Traumës  

 

Fondi limit në total: 24.997.254 (njëzet e katër milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë 

mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2016/Investime ndarë 

në lote:  

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin 

Universitar të Traumës – fondi limit 13.676.843 (trembëdhjetë milionë e gjashtëqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e dyzetë e tre) lekë pa TVSH. 

Lot 2. F.V pajisje mobilimi spitalor për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit, 

farmacinë, recepsionin dhe për ambiente të tjera në Spitalin Universitar të Traumës – 

fondi limit 11.320.411 (njëmbëdhjetë milionë e treqind e njëzetë mijë e katërqind e 

njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.   

Data e zhvillimit të tenderit: 16.11.2016 

Kohëzgjatja e kontratës: fillon nga data e nënshkrimit të kontratës deri në datën 31.12.2016 , 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

Për Lot 2. F.V pajisje mobilimi spitalor për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit, 

farmacinë, recepsionin dhe për ambiente të tjera në Spitalin Universitar të Traumës: 

1. BOLT  Shpk me NIPT K91517011V me ofertë 7,829,800 Lekë pa TVSH. 

2. RO-AL  Shpk me NIPT J61811001M me ofertë 9,934,000 Lekë pa TVSH. 

3. BUNA  Shpk me NIPT J61826501C me ofertë  8,416,800 Lekë pa TVSH. 

4. MUCA Shpk me NIPT K01421002H me ofertë  10,131,000 Lekë pa TVSH. 
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5. Bashkimi i Operatoreve: Alen-Co Shpk me NIPT K83213401M dhe Fat Group Shpk 

me NIPT L43428401V me perfaqesues Alen Co Shpk  me ofertë 9,805,500 Lekë pa 

TVSH. 

6. Bashkimi i Operatoreve: W.Center Shpk me NIPT K63029402A dhe AN&RA Shpk 

me NIPT K12205001I me perfaqesues W.Center Shpk  me ofertë 9,600,000 Lekë pa 

TVSH. 

7. Paera Shpk – Pa ofertë. 

8. Bylis Shpk – Pa ofertë. 

9. Biometric Albania  Shpk– Pa ofertë. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:    

1. Biometric Albania Shpk 

2. Bylis Shpk  

3. Paera Shpk 

-  Nuk kanë dorëzuar ofertë dhe dokumentacionin e kërkuar sipas kritereve të DST. 

 

4. Shoqëria BUNA Shpk, me NIPT J61826501C –  
 

1. Nuk ka paraqitur dëshmi për furnizime të ngjashme në një vlerë sa 40% e fondit limit 

për lotin ku oferton. OE ka paraqitur vetëm një dëshmi në vlerën 3,468,240 lekë me 

TVSH ndërsa vlera e 40% e fondit limit për lotin ku oferton  eshte 4,528,164 lekë pa 

TVSH. 

 

5. “RO-AL” Shpk, me NIPT  J61811001M Adresa : Tiranë, Kashar, Km.8 

Autostrada Tirane-Durres 

Ne kriteret e veçanta u vu re kjo mangësi: 

1. Nuk janë paraqitur katalogë sipas pikës 3 në kërkesat e 2.3 Kapaciteti Teknik. 

2. Nuk është bërë deklarimi i origjinës së mallit sipas pikës 2 ne kerkesat e 2.3 

Kapaciteti Teknik. 

Nga kontrolli që ju bë ofertës së dorëzuar prej saj rezultuann këto mangësi: 

1.  Nuk është bërë deklarimi i modeleve të produkteve duke ndryshuar formatin e 

Shtojcës Nr.1 “Formulari i Ofertes” sipas modelit të paraqitur në DST. 

2. Nuk janë dhënë cmime të njëjta për produktet nr.8 – nr.22 (produkte me specifikime 

te njejta) duke qene rigoroz shënimit nr.2 në shtojcen nr.1 “Formulari i Ofertës” 

3. Nuk ka shenuar cmimet për tre artikuj në formularin e ofertës përkatesisht për 

artikujt nr.34, nr.35 dhe nr.36 cka e ben ofertën të pavlefshme pasi dhe cmimi i 

ofertes qe del nga llogaritja është 6,714,000 lekë pa TVSH krahasuar me cmimin e 

ofertës së deklaruar që është 9,934,000 lekë pa TVSH. 

 

6. Bashkimi i Operatorëve: Alen-Co Shpk, me NIPT K83213401M dhe Fat Group 

Shpk, me NIPT L43428401V, me përfaqësues Alen-Co Shpk 

Në kriteret e veçanta u vu re kjo mangësi: 

1. Nuk janë markuar modelet e produkteve në katalogun e paraqitur. 

2. Nuk është bërë deklarimi i origjinës së mallit sipas pikës 2 në kërkesat e 2.3 

Kapaciteti Teknik. 

Nga kontrolli që ju bë ofertës së dorëzuar prej saj rezultuan këto mangësi: 
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1. Nuk është bërë deklarimi i modeleve të produkteve duke ndryshuar formatin e 

Shtojcës Nr.1 “Formulari i Ofertës” sipas modelit të paraqitur në DST. 

2. Nuk janë dhënë çmime të njëjta për produktet nr.3 – nr.23 dhe nr.8 – nr.22 (produkte 

me specifikime të njëjta) duke qenë rigoroz shënimit nr.2 në shtojcën nr.1 “Formulari 

i Ofertës” 

7. Bashkimi i Operatoreve: W.Center Shpk me NIPT K63029402A dhe AN&RA 

Shpk me NIPT K12205001I me perfaqesues W.Center Shpk 

Në dokumentacionin teknik u vu re kjo mangësi: 

1. Operatori AN&RA, pjesëmarrës në këtë Bashkim Operatoresh Ekonomik me 40% 

pjesëmarrje (Realizim Kontrate), nuk ka paraqitur kontrata të ngjashme me objektin 

e procedurës. Kontratat e paraqitura kane objekt tjetër me atë të kërkuar. 

 

 

* * * 

 

 Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqeria Bolt Shpk me 

NIPT K91517011V, Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 3, Rr. "Dritan Hoxha", 

Blloku Gintash, Afër Gjimnazit Aleks Buda, Laprakë, se për ofertën e paraqitur për Lot 

2. F.V pajisje mobilimi spitalor për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit, 

farmacinë, recepsionin dhe për ambiente të tjera në Spitalin Universitar të 

Traumës me vlerë në total 7,829,800 (shtatë milionë e tetëqind e njëzet nëntë mijë e 

tetëqind) Lekë pa TVSH 

 

, pikët totale të marra  [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) 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 [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 24.11.2016  

Ankesa: (PO) 

 (nëse ka) ka marrë përgjigje: më datë 05.12.2016 

 

* * * 

DREJTUESI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

ILIR BEQAJ 
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