
Shtojca 13 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          [Data 07.04.2021 ] 

Për: V.A.L.E RECYCLING sh.p.k 

Adresa :Fushe-Kuqe ,Gurez,Lac –Kurbin. 

Procedura e prokurimit: Kerkese Per Propozim –Marrevshje Kuader 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-89111-03-04-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës] 

“Sherbimi i evadimit te mbetjeve te rrezikshme spitalore “ te  Drejtorise Sherbimit Spitalor 

Kurbin  “ Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara - me afat 12 muaj 

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.V.A.L.E  RECYCLING sh.p.k                                                 L28029301Q          

Emri i plotë i shoqërisë                                   numri i NIPT-it    

Vlera 1.125.000(njemilion e njeqind e njezete e pesemije) leke pa TVSH 

          (me numra dhe fjalë) 

2. ECO-RICIKLIM sh.p.k                                                            L61814009B 

Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

Vlera 6.000.000(gjashtemilion ) leke pa TVSH 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

1.ECO-RICIKLIM sh.p.k                                                         L61814009B 

Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

Vlera 6.000.000 (gjashtemilion) leke pa TVSH 

(me numra dhe fjalë) 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 



Ne zbatim te ligjit nr 9643 date 20.11.2006 "Per Prokurimin Publik " ne fuqi , ju si Operator 

Ekonomik skualifikoheni per keto arsye ,pasi oferta eshte mbi fondin limit dhe mungon 

dokumentacioni Ligjor,Ekonomik dhe Teknik. 

Dokumentacioni qe mungon : 

1.KRITERET E PERGJITHSHME 

QKR 

 

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

 

a.Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;  

b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar, sipas Shtojcës 1/1; 

c. Deklarate mbi permbushjen e kritereve te pergjithshme , sipas shtojces 4 

d. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5; 

e. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 6; 

f. 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. 

- Leje mjedisore III .1 .B dhe License III 2.B per mbetjet e rrezikshme spitalore  me Kodet perkatese sipas 

DST 

-  Leje mjedisore III .1 .C ,Tipi A  dhe License III 2.B per mbetjet Anatomike , Kodi 18 01 02 ,ku 

procedura e asgjesimit te jete me incenerim me Kodet perkatese sipas DST. 

 

3.Për kapacitetin ekonomik dhe financiar:   

 

- Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit financiare nga data e zhvillimit te tenderit. 

Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë në masën 40% të fondit limit. 

 

 4.Për kapacitetin teknik mungojne :   

 

- sherbime të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë sa  40% e vlerës së përllogaritur të kontratës 

që prokurohet  dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. 

 

-Per Kontrata per sherbime publike te Realizuar me Subjekte Shteterore   AK kerkon: 

i. Kontraten/at  e Sipermarrjes, 

ii. Vertetim per realizimin e kontrates nga enti prokurues. 

●Per Kontrata per sherbime Publike eshte realizuar me Subjekte Private AK kerkon : 

i. Faturat tatimore 

 

- Operatori Ekonomik nuk ka sjelle asnje dokumentacion per Numrin e punonjësve të siguruar E-SIG 

025/a,  për periudhën e 3- muajt e fundi , të jetë mesatarisht  10 (dhjete) punonjës në muaj. 

1- Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar E-SIG 025/a,  për periudhën e 

3- muajt e fundit. 

2-  Listë-pagesat sipas formularit të përcaktuar E-SIG 025/a, per periudhen të siguruar E-SIG 025/a,  për 

periudhën e 3- muajt e fundit dorezimi i te cilave te jete i  konfirmuar nga Dega e Tatim Taksave ku është 

i regjistruar subjekti. 

-- Urdherpagesat perkatese te shoqeruara me mandat pagese  



-1 Nje Inxhinier Mjedisi 

-1 Nje Inxhinier Kimist 

 

Inxhinieret te jete te perfshire ne Listepagesat E-SIG 025/a, 3- muajt e fundit . 

Per Inxhinieret e mesiperm duhet te paraqese: 

-Diplome te noterizuar 

-Kontrate pune te noterizuar 

-Cv 

Te kete ne pronesi ose me qera,  2 automjete te pershtatsheme për tipin dhe sasinë e mbetjeve të 

rrezikshme që transportohen; Ky kritere plotësohet me paraqitjen e dokumentacionit per secilin mjet si me 

poshte: 

- Çertifikates se pronësisë /ose kontrate qeraje 

- Leja e Qarkullimit  

- Polica e Sigurimit  

- Kontrolli Teknik Vjetor 

- Leje higjeno sanitare  

- Logot përkatëse 

-Operatori ekonomik duhet te kete me qera ose te zoteroje ne pronesi impiant te shoqeruar edhe me 

çertifikaten e pronesise ku te kete te njejten vendodhje me autoklave dhe Inceneratorin .Shoqeruar edhe 

Akt- Miratim Higjeni-sanitar. (origjinale ose te noterizuar). 

Nese  impianti eshte marre me qera do te depozitoje Aktin e Marrjes me Qera te impiantit autoklave dhe 

inceneritorin per periudhen e kontrates. Shoqeruar edhe Akt- Miratim Higjeni-sanitar. (origjinale ose te 

noterizuar). 

 Operatori ekonomik duhet te disponoje kontrate lidhur me nje landfill per depozitimin e produktit final 

shoqeruar me kontrate  ne momentin qe do te  shpallet  fitues operatori ekonomik  (origjinale ose te 

noterizuar). 

Operatori Ekonomik ofertues duhet të jetë i paisur dhe të paraqesë çertifikatat përkatëse të vlefshme sipas 

objektit që prokurohet,si më poshtë: 

• Çertifikatë SSH/EN ISO 9001:2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë,  

• Çertifikatë SSH/EN ISO 14001:2015  Për sistemin e Menaxhimit të Mjedisit,  

• Çertifikatë BS OHSAS 18001:2007 ose ISO 45001:2018 Për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë në 

Punë. 

Operatori duhet te kete ne pronesi ose me qera impiant per asgjesimin e 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).  

Per kete Operatori ekonomik duhet te paraqese: 

- Dokumentacionin per vertetimin e pronesise ose te marrjes me qera te impjantit (ku afati i marrjes me 

qera te jete minimalisht me afatin e ekzekutimit te ketij objekti prokurimi); 

- Lejen mjedisore te impjantit te leshuar nga Min. Mjedisit, ku parashikohet trajtimi i mbetjeve objekt 

prokurimi; 

- Si dhe duhet te paraqesi katalog te impiantit perkates, ku perfshihen edhe specifikimet teknike te 

hollesishme, per secilen procedure asgjesimi te kerkuar nga A.K. 

-Operatori duhet te furnizoje me kontenitore sipas standarteve dhe kërkesave të VKM Nr. 798 date 

29.09.2010 “Për administrimin e mbetjeve spitalore” pika 8/4 dhe 8/5 të kreut III. Per te provuar 

plotesimin e ketij kriteri, operatori duhet te paraqese ne ambjentet e SRD-se ne daten dhe oren e hapjes se 



tenderit nga nje moster te paketimeve: 

a. Per mbetjet e mprehta Kontenitor Plastik me 1 perdorim (rreth 3 L dhe rreth 5L ) 

b. Per mbetjet me potencial infektues Kontenitor Kartonime Qese te Verdhe me 1 perdorim (rreth 40L 

dhe  rreth 60L) 

c. Kosha plastik rreth 40L dhe rreth 60 L 

Certifikaten e aprovimit dhe faturat e zhdoganimit ose te blerjes te tipit te ambalazhit per secilin lloj 

kontenitori. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [V.A.L.E RECYCLING sh.p.k 

] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [1.125.000 njemilion e njeqind e njezete 

e pesemije  leke pa TVSH]/ pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kurbin , Lagjia Nr 

4,Lac- Kurbin ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 

ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do 

t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej [_________], 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 30.03.2021 

Ankesa: JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

DREJTORI 

ALTIN GJONAJ 


