
Shtojca 10 
[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 
SPECIFIKIMET TEKNIKE 
Skicimet, parametrat teknik etj: 
Specifikimi i Materialeve: 
Medikamente: 
Formë Doza: Bari duhet të jetë sipas formë dozës së kërkuar 
Afati Skadencës: Në momentin e lëvrimit të mallit , data e skadencës duhet të jetë jo më e vogël 
se ½ e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skandecës. 
Konfeksionimi: Mbi konfeksion duhet të jetë i shënuar emri i barit, formë doza, kodi i barit, 
përqindja dhe përmbajtja, data e prodhimit dhe skadencës, nr i serisë dhe vula <<PËR 
PËRDORIM SPITALOR>>. 
Pulla e Kontollit: Bari duhet të jetë i pajisur me pullën e kontrollit të barnave të lëshuar nga 
AKBPM. 
 
1. Për barnat (e listës se DST) të autorizuara për tregtim në Republikën e Shqipërisë, duhet të 
paraqitet dokument lëshuar nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore që bari i 
ofertuar është i pajisur me autorizim për tregtim ne RSH ose certificatë regjistrimi e barit për 
tregtim ne RSH brenda afatit të vlefshmërisë. 
2. Për barnat (e listës së DST) të paautorizuara për tregtim në Republikën e Shqipërisë, bari që 
ofertohet duhet: 
- të ketë marrë autorizim për tregtim dhe të qarkullojë në njërin nga vendet e Bashkimit 
Europian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanada, Turqi, Zvicër, Izrael, Japoni, Australi; 
ose 
- të jetë i prodhuar në vendet e Ballkanit, vetëm kur ka marrë autorizim për tregtim dhe qarkullon 
në vendin e tyre, ose 
- të jetë i pajisur me autorizimin e tregtimit nga Agjencia Europiane e 
Vlerësimit të Barnave (EMA) ose Institucioni i Administrimit për Ushqimin dhe Barnat (FDA) i 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 
 
Materiale Mjekimi: 
1. Katalogë për të gjithë artikujt e ofruar, ku te përfshihen edhe specifikimet teknike te 
hollësishme për secilin artikull. Operatori ekonomik duhet te markoje ne katalogun perkates 
produktet qe ofron sipas numrit rendor te percaktuar ne formularin e ofertes. Kataloget do 
pranohen vetem ne forme elektronike nepermjet sistemit elektronik te prokurimit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



 



 
 

 

 



 



 


