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MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE 

OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHENDETËSOR 

SPITALI RAJONAL SHKODËR 
 

Nr._________ prot.                                                                             Shkodër, me___.___.2021  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

02.03.2021 

Për: Për: V.A.L.E Recycling sh.p.k i Lezhe Fushe Kuqe GUREZ Fshatin Gurez,afer ish-Kanalit te 

Acidit   

* * * 

Procedura e prokurimit: Kerkese me propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-85075-01-28-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës Evadim i mbetjeve spitalore i ndarë në dy lote,përkatesisht: 

Lot 2 Evadim i mbetjeve te rrezikshme: Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik 

(një OE të vetëm fitues për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 

muaj. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Dt 01.02.2021] [Nr 14] 

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. Operatori ekonomik “ECO RICIKLIM”me nr NIPTI  L61814009B  me formular oferte 1 

822 080(nje milion e teteqind e njezete e dymije e tetedhjete) leke pa tvsh. 

2. Operatori ekonomik “V.A.L.E Recycling”  Sh.p.k me nr NIPTI L28029301Q me formular 

oferte 1 081 860(njemilion e tetedhjete e njemije e tetqind e gjashtedhjete) leke pa tvsh. 

3. Operatori ekonomik ‘MEDI-TEL Shpk” me nr NIPTI  J71519004W me formular oferte 1 

370 356(njemilion e treqind e shtatedhjete mije e treqind e pesedhjete e gjashte) leke pa 

tvsh. 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1. Operatori ekonomik “ECO RICIKLIM”me nr NIPTI  L61814009B   

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Operatori ekonomik ka paraqitur vetem formular oferte  asnje dokument tjeter. 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

1. V.A.L.E Recycling”  Sh.p.k me nr NIPTI L28029301Q 

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera 1 081 860(njemilion e tetedhjete e njemije e tetqind 

e gjashtedhjete) leke pa tvsh / Pikët totale të marra ____  

                         (me numra dhe fjalë) 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Spitali Rajonal Shkoder,Rruga Cerciz Topulli,Lagjia 

Skenderbeg Shkoder], brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi 

për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.02.2021 

 

Ankesa: ka ose jo ___JO___ 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

 

                                TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Ardjan DAJTI 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


