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_____________________________________________ __________________________________________ 

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

MINISTRIA  E  SHËNDETËSISË  DHE  MBROJTJES  SOCIALE 

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER 

 

Nr. _______Prot.                                                                                                                   Fier, me ____/____/2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Fier me 20.04.2021 

Për:  

1. “Eco Riciklim”, shpk Elbasan me Nr. Nipti L61814009B, me adrese: Elbasan Bradashesh BRADASHESH Pasuria 

Nr. 1070, Zona Kadstrale 3965, Metalurgji, Bradashesh me administrator z. Ervin Meçe 
 

* * * 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur – Sherbime (Marrëveshje Kuadër me një operator  ekonomikë - ku të 

gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 mujor) 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-85621-02-02-2021 
 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Data 08.02.2021, Numri 17 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  

                 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti :  Evadimi dhe trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore dhe 

anatomike (Marrëveshje Kuadër me një operator  ekonomikë - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 

24 mujor) ; Kohëzgjatja e kontratës 24 muaj nga data e lidhjes se kontrates; Sasia 75 000 kg mbetje te rrezikshme 

spitalore (kodet 18.01.01, 18.01.02, 18.01.03 dhe 18.01.08); Fond limit per njesi i marreveshjes kuader per: 412 
(katerqind e dymbedhjete) leke pa TVSH dhe vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen “Evadimi dhe 

trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore dhe anatomike: 30 900 000  (tridhjete milion e nenteqind mije) 
(pesembedhjete milion e peseqind e shtatedhjete mije e teteqind)  leke pa Tvsh 

  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

                  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.  “Ecoriciklim”  sh.p.k Elbasan,         NIPT L61814009B 
 

- Vlera e pritshme e kontratateve qe mund te lidhen 30 750 000 (tridhjete milion e shtateqind e pesedhjete mije)  

leke pa TVSH   
 

- Vlera e kontrates per njesi 410 (katerqind e dhjete) leke pa TVSH 

 

2. “Medi-Tel”,  shpk Tirane         NIPT J71519004W 
    

- Vlera e pritshme e kontratateve qe mund te lidhen 18 882 000 (tetembedhjete million e teteqind e tetedhjete e 

dy mije)  leke pa TVSH  
 

- Vlera e kontrates per njesi 285 (dyqind e tetedhjete e pese)  leke pa TVSH  
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 
A. “Medi-Tel”,           shpk Tirane         NIPT J71519004W 
    

- Vlera e pritshme e kontratateve qe mund te lidhen 18 882 000 (tetembedhjete million e teteqind e tetedhjete e 

dy mije)  leke pa TVSH  
 

- Vlera e kontrates per njesi 285 (dyqind e tetedhjete e pese)  leke pa TVSH  

 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 
1. Nuk ka plotesuar kriterin 3.1.2 tek “Kapaciteti ligjor/professional I operatoreve ekonomik” ku kërkohet : “Operatori ekonomik 

duhet të disponoje 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 

ku proçedura e asgjesimit të jetë me incenerim” , pasi Liçensa me nr.384 datë 26.03.2020 dhe Leja Mjedisore e paraqitur me nr.3133 

datë 09.03.2020 në Akt Miratimin përkatës nuk përfshijnë mbetjet me 18 01 08. Marrëveshja e paraqitur me datë 06.08.2020 me 

subjektin Polyeco Albania është një marrëveshje nënkontraktimi për mbetjet me kod 18 01 08 , porn ë pikën 2.14.1 të Njoftimit  të 

Kontratës, është përcaktuar që nuk lejohet nënkontraktimi. 

 

2. Nuk ka plotesuar kriterin 3.3.3 tek “Kapaciteti teknik” ku kërkohet : “Operatori ekonomik duhet të paraqesë një kontratë të lidhur 

me një landfill te licensuar per depozitimin e produktit respektiv qe del nga asgjesimi/trajtimi, e cila duhet te jete aktive dhe e 

vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave.” , pasi nuk ka paraqitur kontratë me landfilld të liçensuar për depozitimin e hirit që del 

nga asgjesimi nëpërmjet procesit të incenerimit. Autorizimi për eksport që është paraqitur si pjesë e Marrëveshjes së datës 06.08.2020 

me subjektin Polyeco Albania nuk e përmban të drejtën për eksport të hirit qoftë me kod 19 01 11 ose 19 01 12. 

 

3. Nuk ka plotesuar kriterin 3.3.6 tek “Kapaciteti teknik” ku kërkohet : “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.” pasi a.Leja Mjedisore III.1.B me nr.2533/1 

datë 13.04.2018 e paraqitur nuk përcakton që përfshin autoklaven Ecodas ; b.Nuk është paraqitur një katalog apo skedë teknike për 

inceneratorin por vetëm një përshkrim narrativ i hartuar nga vetë OE; c.Nuk është paraqitur Deklaratë Konformiteti CE për 

inceneratorin; d. Nuk është paraqitur asnjë dokumentacion për makineri për larje dhe dezinfektim të kontenierëve. 

 
Per te gjitha arsyet e siper permendura operatori ekonomik “Medi - Tel” sh.p.k  Tirane  skualifikohet nga procedura e 

prokurimit  Evadimi dhe trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore dhe anatomike (Marrëveshje Kuadër me një operator  

ekonomikë - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 mujor)/ REF-85621-02-02-2021 pasi nuk ka permbushur 

kriteret e vecanta te percaktuara ne DST. 

 

 

* * * 

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

suksesshëm: 

1. “Ecoriciklim”   sh.p.k Elbasan,        NIPT L61814009B 
 

- Vlera e pritshme e kontratateve qe mund te lidhen 30 750 000 (tridhjete milion e shtateqind e pesedhjete mije)  

leke pa TVSH   
 

- Vlera e kontrates per njesi 410 (katerqind e dhjete) leke pa TVSH 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë autoritetit kontraktor Spitali Rajonal Fier me adrese L. 1 Maji , 

Rruga “Invalidet e Luftes” nr. tel. & fax. 0035534222761, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 

këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen. 
 

Njoftimi i Riklasifikimit është bërë në datë 09.04.2021 
 

Ankesa: Ka patur lidhur me klasifikimin e ofertave cili eshte bere me date 31.03.2021.Me date 06.04.2021 prane 

AK eshte depozituar ankese lidhur me klasifikimin e OE. Me date 09.04.2021 ankesa eshte marre parasysh nga 

AK dhe OE ankimues i eshte kthyer pergjigje me shkrese nr.1705, date 09.04.2021 dhe po me date 09.04.2021 

eshte bere riklasifikimi i ofertave. 

 

Ankesa lidhur me riklasifikimin : NUK KA 

 
 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

NEVILA SHUKE 
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