
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data 20.08.2018]

Për: Medi – Tel sh.p.k. Nipt J71519004W , Tirane Kashar MEZEZ Autostrada Tiranë-Durrës,
Km.1, Rruga Vidhegjate, Ndertesa Nr.18.

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79999-07-19-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Evadim i Mbetjeve Spitalore per vitin 2018]

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, 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 3.430.000 (tre milione e katerqind e tridhjete mije) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

2.MEDI-TEL sh.p.k. J71519004W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.999.500(nje milione e nenteqind e nentedhjete e nentemije e peseqind) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. ECO RICIKLIM sh.p.k. L61814009B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1.Oferta e e paraqitur nga ky subjekt per kete prokurimi eshte mbi fondin limit te venbe ne
dispozicion per realizimin e ketij prokurimi.

2.Nuk plotesoi kriteret per , kapacitetin ligjor , ekonomik dhe teknik sic kerkoheshin ne dst.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Medi – Tel sh.p.k. Nipt
J71519004W , Tirane Kashar MEZEZ Autostrada Tiranë-Durrës, Km.1, Rruga Vidhegjate,
Ndertesa Nr.18.] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [1.999.500(nje milione e
nenteqind e nentedhjete e nentemije e peseqind) leke pa tvsh]është identifikuar si oferta e
suksesshme.



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes , adesa :
lagjia nr.7, qyteti Kukes dhe referenca e kontaktit Zyra e Planifikimit dhe Prokurimit , kati i II-te
Njesia e Prokurimit] 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 [______________________], 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 09.08.2018

Ankesa: nuk ka

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Dr.Ismet Nika


