
________________________________
SPITALI RAJONAL BERAT

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr.______prot. [Data /03/2019 ]

Shtojca 16

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Për: [.”V.A.L.E Recycling“ shpk me adrese : Lezhe,Fushe Kuqe Gurez, Fshatin gurez, afer ish-Kanalit te
Acidit.]

Procedura e prokurimit:Procedure e Hapur – Sherbim

Numri i referencës së procedurës:NR REF-04327-01-18-2019

lotit 1; 04329-01-18-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Sherbimi i Mbetjeve te Rrezikshme Spitalore
Loti 1 Mbetje te rrezikshme spitalore qe perfshin kodin 180101 dhe 180103 age bisturi etj.

- (Marrëveshje Kuadër) me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara- me afat
12 muaj.]

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  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. V.A.L.E Recycling shpk L28029301Q 

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 6 184 500 ( gjashtemilionenjeqindetetedhjeteekatermijeepeseqind) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

2. Ecoriciklim shpk L61814009B

Emri i plotë i shoqërisë nu mri i NIPT-it

Vlera: 10 633 000 ( dhjetemilionegjashteqindetridhjeteetremije) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

3. Medi – Tel shpk J71519004W

Emri i plotë i shoqërisë nu mri i NIPT-it

Vlera: 6 531 700 ( gjashtemilionepeseqindetridhjeteenjemijeeshtateqind) leke pa tvsh



(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Ecoriciklim shpk L61814009B

Emri i plotë i shoqërisë nu mri i NIPT-it

Vlera: 10 633 000 ( dhjetemilionegjashteqindetridhjeteetremije) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë _________________numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Oferta e operatorit ekonomik te mesiperm eshte s’kualifikuar per arsye te çmimit me le larte te ofruar dhe
rrjedhimisht me vleren me te larte se fondi limit si dhe per mosplotesim te kritereve te kerkuara ne DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar si operatore ekonomikë i
suksesshëm:

1. V.A.L.E Recycling shpk L28029301Q 

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 6 184 500 ( gjashtemilionenjeqindetetedhjeteekatermijeepeseqind) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat, Lagja Kushtrim], brenda
5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.02.2019.

Ankesa: ka ose jo Nuk ka patur Ankesa.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

EDUART BEJKO


