
 

 

R E P U B L 1 K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE  

QENDRA SPITALORE “XHAFERR KONGOLI” ELBASAN  

 

Nr.  _____  Prot                              Elbasan,më 01.03.2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:  “EKO-Riciklim”  shpk,  

Adresa: Elbasan Bradashesh BRADASHESH Pasuria Nr. 1070, Zona Kadstrale 3965, 

Metalurgji, Bradashesh 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  Tender i hapur 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  Grumbullim, trajtim dhe asgjesim i mbetjeve spitalore – 

Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - 

me afat 24  muaj  REF-80546-12-01-2020 

 

 

Fondi i Marrveshjes Kuader per 24  muaj- 20.000.000 (njezet milion ) leke pa tvsh nga ku 

fondi 13.000.000 (trembedhjete milion) leke pa tvsh 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X   

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, çmim për njësi të 

ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.  “Medi - Tel” shpk,             J71519004W 

  Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

çmim për njësi të ofruar 240(dyqind e dyzet leke)leke pa tvsh 

/vlera e pritshme e kontrates 12,000,000 (dymbedhjete milion)leke pa tvsh 



         (me numra dhe fjalë) 

2.  “EKO-Riciklim” shpk,             L61814009B 

  Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

çmim për njësi të ofruar 395(treqind e nentedhjete e pese)leke pa tvsh 

/vlera e pritshme e kontrates 19,750,000 (nentembedhjete milion e shtateqind e pesedhjete mije 

)leke pa tvsh 

         (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1.  “Medi - Tel” shpk,             J71519004W 

  Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

çmim për njësi të ofruar 240(dyqind e dyzet leke)leke pa tvsh 

/vlera e pritshme e kontrates 12,000,000 (dymbedhjete milion)leke pa tvsh 

Perkatesishte per arsyet e meposhtme 

 

Nuk plotesohet kriteri 2.1.2 tek “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë” duke 

mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim, te kerkuara ne DST ku kerkohet: “Leje 

Mjedisore tipi A (me kod III.1.C), së bashku me Akt Miratimin përkatës, si dhe liçencë 

Profesionale Përkatëse të kategorisë III.2.B (Për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore), që 

të përfshijnë mbetjet me kod 18 01 02, 18 01 08 dhe 18 01 09 ku proçedura e asgjesimit të jetë 

me incenerim.”, pasi Licensa me nr.384 datw 26.03.2020 dhe Leja Mjedisore e paraqitur me 

nr.3133 datw 09.03.2020 ne Akt Miratimin pwrkatws nuk pwrfshijnw mbetjet me kod 18 01 08. 

Marrwveshja e paraqitur me date 06.08.2020 me subjektin Polyeco Albania eshte nje 

marreveshje nenkontraktimi per mbetjet me kod 18 01 08, por ne piken 2.14.1 te Njoftimit te 

Kontrates, eshte percaktuar qe nuk lejohet nenkontraktimi. 

 

2. Nuk plotesohet kriteri 3.3.3. tek “Kapaciteti teknik” duke mos plotesuar kriteret e vecanta per 

kualifikim, te kerkuara ne DST ku kerkohet: "Operatori duhet te kete ne pronesi ose me qera 

impiantet per trajtimin me sterilizim /asgjesimin me incenerim të seciles kategori te prokuruar 

nga A.K te mbetjeve spitalore sipas Ligjit Nr. 10463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e 

integruar te mbetjeve”, i ndryshuar, si dhe te VKM-se Nr. 798 date 29.09.2010 per miratimin e 

rregullores Per administrimin e mbetjeve spitalore”, (Rregullorja) si dhe makineri për larjen dhe 

dezinfektimin e kontenierëve të ripërdorshëm. Per të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri 

operatori ekonomik duhet të paraqesë: -Dokumentacionin per vertetimin e pronesise ose te 

marrjes me qera te pajisjes (ku afati i marrjes me qera te jete minimalisht me afatin e ekzekutimit 

te ketij objekti prokurimi); -Impiantet per trajtimin me sterilizim /asgjesimin me incenerim dhe 

makineria larjen dhe dezinfektimin e kontenierëve duhet të jenë të pajisur me Leje Mjedisore 

III.1.C dhe/ose III.1.B ose të jenë pasqyruar në Lejet Mjedisore te të paraqitura në përmbushje të 

kriterit 3.1.1 dhe 3.1.2 më sipër; -Katalog ose skede teknike ose cdo dokument tjetër teknik i 

secilit impiant dhe makinerisë; -Deklaratë Konformiteti CE i secilit impiant dhe makinerisë. -Akt 



Miratimin Higjeno–Sanitar respektiv per impiantet e autoklavimit dhe incenerimit te leshuar nga 

ISHSH (Inspektoriati Shendetesor Shteteror)", pasi nuk eshte paraqitur: 1) Asnje dokumentacion 

per makineri per larje dhe dezinfektim te konteniereve; 2) Nuk eshte paraqitur Deklarate 

Konformiteti CE i inceneratorit. 

 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar si operator 

ekonomikë i  suksesshëm: 

 

 

2.  “EKO-Riciklim” shpk,             L61814009B 

  Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

çmim për njësi të ofruar 395(treqind e nentedhjete e pese)leke pa tvsh 

/vlera e pritshme e kontrates 19,750,000 (nentembedhjete milion e shtateqind e pesedhjete mije 

)leke pa tvsh 

         (me numra dhe fjalë) 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Qendres Spitalore “Dr.Xhaferr Kongoli Elbasan”, 

Adresa: “Rruga Petrit Gace” Elbasan zyra e Zv. Drejtorit te sherbimeve administrative, brenda 

5  ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.02.2021 

 

Ankesa:  11.02.2021  

Marre pergjigje Date 16.02.2021 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                         D R E J T O R E  

                  Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ 


