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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 SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE 

                             SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK 

                                                  “MBRETËRESHA GERALDINE” 

 
 

Nr. ______ Prot.,                          Datë ___.02.2021 

 

 

FORMULARI  I  NJOFTIMIT  TE  FITUESIT 

           

Për: Eco RICIKLIM sh.p.k. NIPT: L61814009B, me adrese Metalurgji, Bradashesh, 

Elbasan, Albania. 

* * * 

Procedura e prokurimit: Proçedurë me negocim, pa botim paraprak të njoftimit të kontratës 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-85559-02-02-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Evadim, transport dhe trajtim i mbetjeve të rrezikshme 

spitalore, per vitin 2021, me fond limit 1.170.000 (nje milion e njeqind e shtatedhjete mije 

leke pa TVSH) 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  + oferta ekonomikisht më e favorshm  

 

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:  

 

1. “Eco Riciklim” sh.p.k. NIPT:  L61814009B 

Vlera: 1.050.000 (nje milion e pesedhjete mije pa tvsh) 

2. “Pura - Medical  sh.p.k. NIPT: L71515507M  

Vlera:   500.000 (peseqind mije leke pa tvsh) 

 

 

Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:  

 

“Pura - Medical  sh.p.k. NIPT: L71515507M  

Vlera: 500.000 (peseqind mije leke pa tvsh) 
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perkatesisht per arsyet e meposhtme: 

 

 Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor te O.E. “Pura Medikal “sh.p.k. 

NIPT:  L71515507 M, u konstatua  qe nuk eshte paraqitur dokumentacioni  referuar  keiterit   

“Per kapacitetin  teknik “ pika 6-te  per vertetimin e pronesise ose te marrjes me qera te 

impiantet per trajtimin me sterilizim  dhe asgjesimin me incenerim.Nuk ka katalog ose skede 

teknike ose cdo dokument tjeter teknik dhe deklarate konformiteti CE per secilin impiant   

Gjithashtu nuk ka paraqitur dokumentacion per disponimin e makinerise per larjen dhe 

dezinfektimin e kontenierve  shume perdorimesh  dhe as  per alternativen e kontenierve 

njeperdorimesh. 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Eco Riciklim” sh.p.k. NIPT:  

L61814009B, me adrese Metalurgji, Bradashesh, Elbasan, Albania., se oferta e paraqitur, me 

një vlerë të përgjithshme prej 1.050.000 (nje milion e pesedhjete mije pa tvsh) është identifikuar 

si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine”, zyra e 

protokollit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 1 (nje) dite 

nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe 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 09.02.2021. 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Eliona DEMALIAJ 


