
MINISTRIA E SHENDETËSISE DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA KOMBETARE E TRANSFUZIONIT TE GJAKUT

Rr. Lord Bajron, Laprake, Tirane, Tel&Fax. +355 4 2389927, 2389900
qktgj@shendetesia.gov.al

Nr. Prot. Tiranë, më. ___________2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

27.02.2018

Për: “Ecomedica“

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF- 42145-01-25-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Evadimi dhe Trajtimi i Mbetjeve Infekte Spitalore”:

Duke filluar me lidhjen e kontrates e me përfundim në 31/12/2018 (pagesa do kryhet ne
varesi te mbetjeve qe do evadohen deri me 31.12.2018)

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike, Date 29.01.2018.,
Nr.4

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. “Ecomedica” shpk L71515507M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2 240 000(dy milion e dyqind e dyzet mije) leke pa TVSH.

(me numra dhe fjalë)

2.”Ecoriciklim” shpk L61814009B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Vlera 3 200 000 (tre milion e dyqind mije) leke pa TVSH.

(me numra dhe fjalë)

3.”Medi-Tel” shpk J71519004W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 3 200 000 (tre milion e dyqind mije) leke pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka operatore ekonomik te skualifikuar.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Ecomedica” shpk, me adrese
Durres, Shijak, Shijak Lagja popullore, Rruga Brigada 10 Sulmuese, Objekt me numer
pasurie 146/18, zona kadastrale 3369, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
2 240 000(dy milion e dyqind e dyzet mije) leke pa TVSH, pikët totale të marra [_____]është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë QENDRES KOMBETARE TE TRANSFUZIONIT
TE GJAKUT TIRANE, Adresa: Rruga “Lord Bajron“Laprake Tiranë, Albania - Tel/Faks.
+355 4 2389927 qktgj@shendetesia.gov.al, 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, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej 3 200 000 (tre milion e dyqind mije) leke pa TVSH, 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 12.02.2018

Ankesa: PO

Ka marrë përgjigje në datë 15.02.2018

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR



Valbona (Doçi) Tahiraj


