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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, ___.___.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË 

TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:  OE “ECO RICIKLIM” Shpk, me NIPT L61814009B 

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

 

* * * 

Procedura e prokurimit:”Kërkesë për Propozim” (Prokurim Elektronik) – Marrëveshjen Kuadër 

me 1(një) Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj nga 

lidhja e MK. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83463-12-30-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve citostatike dhe 

citotoksike në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza” (për 12 muaj).  

  

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

Fondi limit: 3,102,000 (tre milion e njëqind e dy mijë)  Lekë pa TVSH dhe 3,722,400 (tre milion 

e shtatëqind e njëzet e dy mijë e katër qind)  Lekë me TVSH. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   Çmimi më i ulët X 

 

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

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

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

Vlera e pritshme  të ofruar/vlera: 2,600,400 (dy milion e gjashtëqind  mijë e katërqind) lekë pa 

TVSH  dhe 3,120,480 (tre milion e njëqind e njëzet  mijë e katërqind e tetëdhjetë mijë) lekë me 

TVSH. 
 

2. BOE  “Polyeco SA &  Polyeco Albania” sh.p.k., me NIPT: K92403020S 

 

Vlera e pritshme  të ofruar/vlera: 2,904,000 (dy milion e nëntëqind e katër mijë) lekë pa TVSH 

dhe 3,484,800 (tre milion e katërqind e tetëdhjetë e katër mijë e tetëqind) lekë me TVSH. 
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3.OE “V.AL.E. Recycling shpk, me NIPT: L28029301Q  
 

Vlera e pritshme  të ofruar/vlera:2,310,000 (dy milion e treqind e dhjetë  mijë) lekë pa TVSH  dhe 

2,772,000 (dy milion e shtatëqind e shtatëedhjetë e dy mijë) lekë me TVSH. 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:  

 

V.AL.E. Recycling shpk, me NIPT: L28029301Q  
 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

OE nuk ka paraqitur dokumentacion për të përmbushur kërkesat e germës: dh.Vërtetimin* që 

konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të 

energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri;  

*Shënim: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e 

operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të 

konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë.   

 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

OE “ECO RICIKLIM” Shpk, me NIPT: L61814009B, me oferte: 2,600,400 (dy milion e 

gjashtëqind  mijë e katërqind) lekë pa TVSH  dhe 3,120,480 (tre milion e njëqind e njëzet  mijë 

e katërqind e tetëdhjetë  mijë) lekë me TVSH. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 

Tiranë me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tiranë brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi për nënshkrimin e marrëveshjes kuadër. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 04.03.2021. 

 

Ankesa:  Është administruar pranë Autoritetit Kontraktor me nr.839 prot., datë 11.03.2021. Nga 

AK është marrë vendimi me nr. 839/3 prot., datë 17.03.2021, ku u vendos mospranimi i ankesës. 

Vendimi i marrë i është njoftuar OE me shkresën nr. 839/4prot.datë 17.03.2021 . Pranë AK, si dhe 

në KPP, sipas faqes zyrtare të KPP http://www.kpp.gov.al/ppadv/default.aspx , pasi u ezauruan 

afatet kohore të Vendimit Nr. 839/3 prot., datë 17.03.2021, dhe “Kthim Përgjigje”, nr. 839/4 

prot.datë 17.03.2021,  rezultoi se ndaj këtij vendimi nuk ka pasur ankesë. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Enkelejdi JOTI 


