
 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE  

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”

Nr. ______Prot.,                                                                                     Tiranë, më 20.01.2021   

Shtojca 14                                       

[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 [Data: 20.01.2021________] 

Për: PURA MEDICAL - L71515507M 

KOMBINATI METALURGJIK 3000 Elbasan 

[Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] 

Procedura e prokurimit: E HAPUR 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71161-09-10-2020 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Evadimi i Mbetjeve te rrezikshme spitalore per periudhen 12 mujore ne 

SUSHN”, Tirane-  Marrëveshje Kuadër me nje operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj)”. 

Vlera e Fondit Limit/Vlera e pritshme e kontratave: është 17,662,240 (shtatembedhjete 

milion e gjashte qind e gjashtedhjete e dy mije e dy qind e dyzet) Lekë pa TVSH. 

Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e cmimeve për 

njësi është: 1356 Lekë pa TVSH. 

 

[Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës] 

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. PURA MEDICAL - L71515507M  

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: shumatorja per njesi 1045 (nje mije e dyzet e pese) leke pa tvsh 

Vlera e ofertes 15 381 250 (pesembedhjete milion e treqind e tetedhjete e nje mije e dyqind e 

pesedhjete) leke pa tvsh. 

          (me numra dhe fjalë) 

2. ECO RICIKLIM- L61814009B 

Vlera: shumatorja per njesi 1100 (nje mije e njeqind) leke pa tvsh 

Vlera e ofertes 17 341 280 (shtatembedhjete milion e treqind e dyzet e nje mije e dyqind e 

tetedhjete) leke pa tvsh. 

(me numra dhe fjalë) 

3. VALE RECYCLING -   L28029301Q 

Vlera: shumatorja per njesi 380 (treqind e tetedhjete) leke pa tvsh 

Vlera e ofertes 11 183 240 (njembedhjete milion e njeqind e tetedhjete e tre mije e dyqind 

e dyzet) leke pa tvsh. 

(me numra dhe fjalë) 



4. MEDI -TEL – J71519004W 

 

Vlera: shumatorja per njesi 855 (teteqind e pesedhjete e pese) leke pa tvsh 

Vlera e ofertes 13 557 580 (trembedhjete milion e peseqind e pesedhjete e shtate mije e 

peseqind e tetedhjete) leke pa tvsh. 

(me numra dhe fjalë) 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. VALE RECYCLING -   L28029301Q 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it   

2. MEDI -TEL – J71519004W 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Ne zbatim te vendimit te KPP-se Nr. 604/1 Dt.29.12.2020; 

2. Me arsyetimin se OE nuk ploteson kriterin nr. 3.1., kapaciteti ligjor/ profesional, pika 2.,  

operatori ekonomik duhet te disponoje leje mjedisore tipi A (me kod III.I.C), se bashku me Akt 

miratimin perkates, si dhe license profesionale perkatese te kategorise III.2.B (per trajtimin e mbetjeve 

te rrezikshme spitalore), qe te perfshijne mbetjet me kod 18 01 02,  18 01 06,  18 01 07,  18 01 08 dhe 

18 01 09 ku procedura e asgjesimit te jete me incenerim. 
 

Pasi O.E ka paraqitur Akt – marreveshjen bashkepunimi me nje shoqeri te licensuar per trajtimin e 

mbetjeve te rrezikshme spitalore me kod 18 01 08 (medikamente citostatike dhe citotoksike) nderkohe 

qe lejet dhe licensat duhet ti disponoje vete O.E. 

Ky arsyetim bazohet edhe ne vendimin e KPP-se Nr. 488/2020 dt 16.10.2020 pika III.I.7, ku KPP 

shprehet se pretendimi i OE ne lidhje me Akt marreveshje bashkepunimi me nje shoqeri te licensuar per 

trajtimin e mbetjeve te rrezikshme spitalore me kod 18 01 08, nuk qendron. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë PURA MEDICAL - KOMBINATI 
METALURGJIK 3000 Elbasan - [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me 

një vlerë të përgjithshme prej Vlera: shumatorja per njesi 1045 (nje mije e dyzet e pese) leke pa tvsh, 

Vlera e ofertes 15 381 250 (pesembedhjete milion e treqind e tetedhjete e nje mije e dyqind e pesedhjete) 

leke pa tvsh/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë SUSHN, Spitalit universitar Shefqet Ndroqi, Sauk, 

Tirane, [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] 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, 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 [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 06.01.2021 

Ankesa: ka ose jo PO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 01.12.2020 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

NENDREJTOR EKONOMIK 

 

                                                                                                              SKENDER GJONI 


