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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 SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË

DREJTORIA JURIDIKE

Nr. _______ Prot. Tiranë,
më___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Shoqërinë “PURA-MEDICAL” Shpk
Adresa: Ish Reparti i Kipit te Furrnaltes, Kombinati Metalurgjik Elbasan.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-03978-01-16-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të
lëngëta dhe të ngurta për QSUT për vitin 2019”, me fond limit: 3 420 000 (tre milion e
katërqind e njëzet mijë) lekë pa TVSH dhe 4 104 000 (katër milion e njëqind e katër mijë) lekë
me TVSH, i zhvilluar me date 05.02.2019, Ora: 10:00.

Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: nënshkrimi me përfundim në 31/12/2019

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Dt. 21.01.2019] [Nr. 3]

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. “PURA-MEDICAL” Shpk L71515507M

Vlera: 2 700 000 (dy milion e shtateqind mije) leke pa TVSH dhe 3 240 000 (tre milion e dyqind
e dyzet mije) leke me TVSH.

2. “MEDI - TEL” Shpk J71519004W

Vlera: 3 330 000 (tre milion e treqind e tridhjete mije) leke paTVSH dhe 3 996 000 (tre milion
e nenteqind e nentedhjete e gjashte mije) leke me TVSH.

3. “ECO RICIKLIM” Shpk L61814009B

Vlera: 4 410 000 (kater milion e katerqind e dhjete mije) leke pa TVSH dhe 5 292 000 (pese
milion e dyqind e nentedhjete e dy mije) leke me TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “ECO RICIKLIM” Shpk, me nr. NIPT: L61814009B

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
a) Nuk ka plotesuar autodeklaraten me shkrim per pranimin e kritereve te pergjithshme te
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pranimit/kualifikimit sipas shtojces 4.
b) Mungon vertetimi qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise

elektrike te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne
Shqiperi.

c) Nuk ka paraqitur Deklarate per permbushjen e specifikimeve teknike sipas shtojces 5.
d) Nuk ka paraqitur deklarate te listes se informacionit te konfidencialitetit sipas shtojces 3
e) Mungon vertetimi per shlyerjen e taksave vendore 2018.
f) Mungojne kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit (2015, 2016, 2017) të

operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara
nga ky autoritet sipas kerkesave germa a), pika 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar ne
DST.

g) Ka paraqitur vertetim per realizim te xhiros vjetore vetem per vitin 2017, mungon per vitet
2015,2016.

h) Nuk jane paraqitur Listepagesat (formularet E-sig 025a) per periudhen Janar-Dhjetor 2018.
i) Nuk ka paraqitur Leje nga Bashkia/Njesia Administrative perkatese per depozitimin e

produkteve qe dalin nga perpunimi.
j) Oferta e paraqitur ne vleren 4 410 000 (kater milion e katerqind e dhjete mije) leke pa

TVSH dhe 5 292 000 (pese milion e dyqind e nentedhjete e dy mije) leke me TVSH, eshte
mbi fondin limit te parashikuar ne Dokumentet Standarte te Tenderit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “PURA-MEDICAL” Shpk, adrese:
Ish Reparti i Kipit te Furrnaltes, Kombinati Metalurgjik Elbasan, se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme prej: 2 700 000 (dy milion e shtateqind mije) leke pa TVSH dhe 3 240 000
(tre milion e dyqind e dyzet mije) leke me TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Tiranë me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tirane sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.03.2019

Ankesa: Ka patur dhe i eshte kthyer pergjigje me shkresen nr. 857/3 prot., date 25.02.2019

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI


