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PËRMBLEDHJE E DOKUMENTACIONIT PËR
LIDHJEN E KONTRATAVE ME IMPORTUESIT DHE SHPËRNDARËSIT

FARMACEUTIK PËR VITIN 2016

Në zbatim të Vendimit Nr. 72 datë 22.12.2015 të Këshillit Administrativ të Fond-it “Për kriteret që
duhet të plotësojnë importuesit dhe shpërndarësit farmaceutik për lidhjen e kontratës me Fond-in dhe
procedurat për lidhjen e kontratave për vitin 2016”, të Vendimit Nr. 70 datë 22.12.2015 të Këshillit
Administrativ të Fond-it “Për miratimin e kontratave tip ndërmjet Fond-it, farmacive dhe agjencive
farmaceutike, importuesve dhe shpërndarësve farmaceutik, si dhe të kontratave trepalëshe Fondi,
QSUT, Spital rajonal, dhe Importuesi Farmaceutik, për vitin 2016” si dhe të Udhëzimit Nr. 4, datë
31.05.2016 të Drejtorit të Përgjithshëm të Fond-it, Importuesit dhe Shpërndarësit Farmaceutik të
cilët janë të kontraktuar deri në ditën e hyrjes në fuqi të LBR 2016, për të rilidhur kontratë duhet të
dorëzojnë brenda datës 15 qershor 2016 pranë FOND-it:

a. Kërkesë për rilidhje kontrate.
b. Formularin tip të vetëdeklarimit (shkarkohet në www.fsdksh.com.al).
c. Kopjen e licencës së ushtrimit të aktivitetit lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit-QKL.
d. Kopjen e NUIS/NIPT, lëshuar nga Qendra Kombëtare e regjistrimit-QKR.
e. Kopjen e certifikatës së ushtrimit të profesionit të drejtuesit teknik (lëshuar nga Urdhëri i

Farmacistëve).
f. Vërtetim nga prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë që subjekti farmaceutik,

administratori dhe ortakët nuk janë nuk janë në hetim nga prokuroria.
g. Vërtetim nga gjykata civile dhe administrative që subjekti farmaceutik nuk është në proces

gjygjësor me Fondin.
h. Inventarin e gjendjes fizike të barnave të rimbursueshme (gjendjen në fund të datës

31.05.2016).
i. Inventarin e gjendjes fizike të barnave të skaduara (nëse ka).
j. Listën e barnave aneksi A “tip” (në aneksin A përshkruhen barnat e rimbursueshme që

importohen nga firmat prodhuese farmaceutike), kjo vetëm për importuesit farmaceutik.
Aneksi A, dorëzohet në dy kopje nga importuesi farmaceutik dhe nënshkruhet nga të dy palët.
Një kopje qëndron në Fond tjetrën e merr importuesi farmaceutik

k. Kopje e autorizimit/kontratës nga Mbajtësi i Autorizuar për Tregtim, vendas apo i huaj, për
tregtimin e barnave të regjistruara në Shqipëri, kjo vetëm për Importuesit farmaceutik, për
barnat e paregjistruara do të dorëzohet kopje e lejes së importit e M.SH.

Fletët e inventarit të gjendjes fizike të plotësohen saktësisht dhe çdo fletë inventari të jetë e firmosur
nga pronari/administratori ose drejtuesi teknik dhe e vulosur nga importuesi/shpërndarësi
farmaceutik.
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Në fletën e fundit të inventarit të gjendjes fizike të fiksohen elementët e fletëdaljes së fundit të
furnizuesit si dhe elementët e fletë hyrjes së fundit të firmës prodhuese
farmaceutike/importuesit/shpërndarësit farmaceutik (numëri, data, emëri).

Inventari i gjendjes fizike të barnave plotësohet në dy kopje, nga të cilat njëra dorëzohet në Fond dhe
tjetra mbahet nga importuesi/shpërndarësi farmaceutik.

Inventari dorëzohet i printuar dhe në mënyrë elektronike. Kontratat do të plotësohen dhe
dorëzohen në dy kopje pranë Fondit.

 Nuk lidhet kontratë me importuesit/shpërndarësit farmaceutik të cilët kanë qenë me kontratë
me Fondin deri më 31 dhjetor 2015 por që nuk kanë aplikuar për lidhjen e shtojcë kontratës
së janarit 2016, deri në përmbushjen e periudhës 1 vjeçare nga data kur përfundon
kontraktimi i fundit me Fondin.

 Nuk lidhet kontratë me importuesit/shpërndarësit farmaceutik të cilët janë në proces gjyqësor
me FOND-in.

 Nuk lidhet kontratë me importuesit/shpërndarësit farmaceutik të cilët janë në hetim nga
organi i akuzës për çështje që lidhen me me zbatimin e dispozitave të kësaj kontrate.


