
SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES

Shtojca 14
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 26.06.2018

Për: “ ECO RICIKLIM” SH.P.K [Adresa: Tirane Kashar KASHAR Lagjja Mezez, Rruga
Dytesore Kashar , Ambjenti me zone kadastrale 2679, pasuria Nr.12/22]

Procedura e prokurimit: “Trajtimin e mbetjeve spitalore për SUT”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-66199-04-30-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Trajtimin e mbetjeve spitalore për SUT”Marrëveshje
Kuadër me nje Operator Ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një përiudhë 12
mujore nga nënshkrimi i Marreveshjes Kuader
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  

Fond limit i prokurimit: 462.5 (katërqind e gjashtëdhjetë e dy pikë pesë) Lekë pa TVSH,
ku fondi limit nënkupton çmimin të përllogaritur për njësi për një kilogram mbetje spitalore te
trajtuara, referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes
kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”të Agjencisë së Prokurimit Publik.
Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (në total):
27,010,000 (njezet e shtatë milion e dhjetë mijë) lekë pa Tvsh.
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “ECO RICIKLIM ” SH.P.K L61814009B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 462.50 (katerqind e gjashtedhjete e dy mije pike pese) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

2. “Medi –TEL” Sh.p.k J71519004W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 480 (katerqind e tetedhjete) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

3.”EUROGJICI SECURITY” Shpk K31929010K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: pa oferte



(me numra dhe fjalë)

4.”BYLIS PHARMA” Shpk K51507020M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: pa oferte

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “Medi –TEL” Sh.p.k

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

OE nuk ploteson kriteret e pergjithshme dhe te vecanta sipas kerkesave te percaktuara ne DST.
Oferta eshte mbi fondin limit te percaktuar nga AK.

2. ”EUROGJICI SECURITY” Shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

OE nuk ploteson kriteret e pergjithshme dhe te vecanta sipas kerkesave te percaktuara ne DST.
Nuk ka paraqitur oferte.

3. ”BYLIS PHARMA” Shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

OE nuk ploteson kriteret e pergjithshme dhe te vecanta sipas kerkesave te percaktuara ne DST.
Nuk ka paraqitur oferte

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, “ECO RICIKLIM ” SH.P.K [Adresa: Tirane
Kashar KASHAR Lagjja Mezez, Rruga Dytesore Kashar , Ambjenti me zone kadastrale 2679,
pasuria Nr.12/22] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 462.50 (katerqind e
gjashtedhjete e dy mije pike pese) Leke pa Tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

I.1 Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitali Universitar i Traume, Adresa:Ruga “Lord
Bajron”, Laprake, Tirane,sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda dy 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 [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 26.06.2018

Ankesa: ka ose jo: jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ____________

Arben ZENELAJ
Titullari i autoritetit kontraktor


