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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
MINISTRIA E SHËNDETESISË DHE MBROJTJES SOCIALE

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR GRAMSH

Nr._____P rot. Date 11/04/2018

Lënda: Njoftim Fituesi

Drejtuar: AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Shoqerine Ecomedica Nipt: L71515507M

Procedura e prokurimit:Kerkese me propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-55766-03-13-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Evadim i Mbetjeve Spitalore

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 19/03/2018]
[Numri 11]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme d

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. Ecomedica - L71515507M

Vlera 768 000(shtateqind e gjashtedhjete e tetemije)leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

2 Eurogjici Secyrity - K31929010K

Vlera 0 .Nuk ka oferte(ZERO)

(me numra dhe fjalë)

3 Medi-Tel - J71519004W

Vlera 1,536,000( nje milion e peseqind e tridhjete e gjashte mije)leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

4 Eco riciklim - L61814009B

Vlera 1.574.400 (nje million e peseqind e shtatedhjete e kater mije e kater qind)leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Eurogjici Secyrity K31929010K

2. Eco riciklim L61814009B

3. Medi-Tel J71519004W

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Eurogjici Secyrity -Mungon Oferta dhe Dokumentacioni i percaktuar ne DST

2. Eco riciklim - Oferta Mbi fondin limit si dhe mungon Dokumentacioni

3. Medi – Tel - Oferta Mbi fondin limit

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine Ecomedica se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 768 000(shtateqind e gjashtedhjete e tetemije)leke
pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Sherbimit Spitalor Gramsh
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 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 :11/04/18

Ankesa: ka ose jo____nuk ka ankesa

[Titullari i autoritetit kontraktor]

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Greta LENA


