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

                   MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE 

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK 

“MBRETERESHA GERALDINE” 
 

Nr. ______ Prot.,                       Tirane, 22.04.2021 

 

FORMULARI  I  NJOFTIMIT  TE  FITUESIT 

           

Per: Eco RICIKLIM sh.p.k. NIPT: L61814009B, me adrese Rr.3 Deshmoret, Yzberisht, 

Tirane, Albania. 

* * * 

Procedura e prokurimit: Prokurim Elektronik – Kerkese per Propozim 

 

Numri i references se procedures/lotit: REF-81678-12-10-2020 

 

Pershkrim i shkurter i kontrates Sherbim evadim, transport dhe trajtim te mbetjeve te 

rrezikshme spitalore me fond limit 7.020.000 (shtate milion e njezet mije) leke pa tvsh 
 

Publikime te meparshme (nese zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e perzgjedhjes se fituesit:  çmimi me i ulet  + oferta ekonomikisht me  

 

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:  

 

1. Operatori Ekonomik – “Pura Medikal” sh.p.k. NIPT:  L71515507 M 

Vlera: 3.300.000 (tre milion e treqind mije leke pa TVSH). 

2. Operatori Ekonomik “Medi-Tel” sh.p.k. NIPT:  J71519004 W 

Vlera: 4.350.000 (kater milion e treqind e pesedhjete leke pa TVSH). 

3. Operatori Ekonomik “V.A.L.E Recycling”  sh.p.k. NIPT L 28029301 Q 

Vlera: 5.250.000 (pesemilion e dyqind e pesedhjete leke pa TVSH). 

4. Operatori Ekonomik “Ecoriciklim” sh.p.k. NIPT:  L61814009B 

Vlera: 6.570.000 (gjashte milion e peseqind e shtatedhjete mije leke pa TVSH). 

 

Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:  

1. Operatori Ekonomik – “Pura Medikal” sh.p.k. NIPT:  L71515507 M 

Vlera: 3.300.000 (tre milion e treqind mije leke pa TVSH). 

2. Operatori Ekonomik “Medi-Tel”  sh.p.k. NIPT:  J71519004 W 

Vlera: Vlera: 4.350.000 (kater milion e treqind e pesedhjete leke pa TVSH). 

3. Operatori Ekonomik “V.A.L.E Recycling”  sh.p.k. NIPT L 28029301 Q 

Vlera: 5.250.000 (pesemilion e dyqind e pesedhjete leke pa TVSH). 
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Perkatesisht per arsyet e meposhtme: 

 

I. Gjate kontrollit per gabime aritmetike te ofertes se paraqitur nga O.E nuk u konstatua 

asnje gabim. 

Gjate shqyrtimit te dokumentacionit administrativo-ligjor te O.E. “Pura Medikal “sh.p.k. 

NIPT:  L71515507 M, u konstatua se nuk plotesohet kriteri 3.3.2 “Per Kapacitetin Teknik” 

pasi sinjalistika e mjetit të paraqitur nuk është ”....ne perputhje me pikat 8.8/c dhe shtojcen nr.4 

te VKM – se Nr.798 dt.29.09.2010 dhe sipas percaktimeve te bera ne udhezuesin kombetar  

“Administrimi i sigurte i mbetjeve te rrezikshme spitalore”. Për të njejtën arsye, edhe Deklarata 

për përmbushjen e Specifikimeve Teknike nuk është e saktë dhe përmban deklarim të pavërtetë, 

pasi nga OE nuk përmbushet pika 2 e Specifikimeve Teknike. 

Nuk plotësohet kriteri 3.3.6 ”Për Kapacitetin Teknik” pasi a. Është paraqitur faturë blerje për 

autoklave IROP, e cila nuk rezulton e pasqyruar në Lejet Mjedisore të paraqitura sipas pikave 

3.1.1 dhe 3.1.2 dhe gjithashtu të gjitha dokumentat e tjerë bëjnë fjalë për autoklavë/sterilizues 

ISS te prodhuesit Celitron; b. Nuk është paraqitur një dokument që të provojë pronësinë apo 

marrjen me qira të autoklavës/sterilizuesit ISS të prodhuesit Celitron; c.. Nuk është paraqitur 

Deklaratë Konformiteti CE për Inceneratorin WFS, pasi dokumenti i paraqitur nuk është 

Deklaratë Konformiteti CE; d. Nuk është paraqitur një dokument që të provojë pronësinë apo 

marrjen me qira të inceneratorit  WFS 30.Dokumenti i   paraqitur për inceneratorin WFS 30 

është nje dokument proform invoice.e nuk ka paraqitur vetedeklarim  per alternativen e 

kontenierve njeperdorimesh ose dokumentacion per disponimin e makinerise per larjen dhe 

dezinfektimin e kontenierve  shume perdorimesh; f .Impjantet per trajtimin me sterilizim dhe 

asgjesimin me incenerim nuk jane pasqyruar ne lejen mjedisore te paraqitur.  

Me dokumentacionin e dorezuar nga kjo shoqeri nuk plotesohen te gjitha kerkesat e pergjithshme 

dhe te veçanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen e DST. 

 

Persa me siper KVO, ne unanimitet vendos te skualifikoje oferten e shoqerise  “Pura 

Medikal” sh.p.k. NIPT:  L71515507 M. 

 

II. Gjate kontrollit per gabime aritmetike te ofertes se paraqitur nga O.E nuk u konstatua 

asnje  gabim. 

Gjate shqyrtimit te dokumentacionit administrativo-ligjor u konstatua se O.E “Meditel” sh.p.k. 

NIPT:  J71519004 W  nuk plotesohet kriteri 3.3.3 “Per Kapacitetin Teknik” pasi nuk ka 

paraqitur kontratë me landfill te licensuar per depozitimin e hirit qe del nga procesi i incenerimit. 

Nuk plotësohet kriteri 3.3.6 ”Për Kapacitetin Teknik” pasi  a. Leja Mjedisore III.1.B e 

paraqitur nuk percakton qe perfshin autoklaven Ecodas; b. Nuk është paraqitur nje katalog apo 

skede teknike për inceneratorin  c. Nuk është paraqitur Deklarate Konformiteti CE për 

inceneratorin.  

Me dokumentacionin e dorezuar nga kjo shoqeri nuk plotesohen te gjitha kerkesat e pergjithshme 

dhe te veçanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen e DST. 

 

Persa me siper KVO, ne unanimitet vendos te skualifikoje oferten e shoqerise “Meditel”  

sh.p.k. NIPT:  J71519004 W 
 

III. Gjate kontrollit per gabime aritmetike te ofertes se paraqitur nga O.E nuk u konstatua 

asnje gabim. 
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Gjate shqyrtimit te dokumentacionit administrative-ligjor u konstatua se O.E “V.A.L.E 

Recycling sh.p.k. NIPT L 28029301 Q nuk plotesohet kriteri 3.1.3 “Për kapacitetin 

ligjor/profesional” pasi  a. Çertifikata ISO 39001 :2012 (Mbi Sistemin e menaxhimit të sigurise 

se trafikut rrugor), është e lëshuar nga një organizëm i vlerësimit të konformitetit të cilësisë që 

nuk është i akredituar nga DPA, ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga 

Republika e Shqipërisë. 

Nuk plotesohet kriteri 3.3.3 “Per Kapacitetin Teknik” pasi nuk ka paraqitur kontratë me 

landfill te licensuar per depozitimin e hirit qe del nga procesi i incenerimit. Subjekti italian 

Biofaroil është i licensuar ne shtetin italian, por nuk është paraqitur leje, licensë apo autorizim i 

vlefshëm në territorin e RSH për transportin dhe eksportin e këtyre mbetjeve nga ky subjekt. 

Nuk plotësohet kriteri 3.3.6 ”Për Kapacitetin Teknik” pasi nuk është paraqitur Deklarate 

Konformiteti CE origjinale ose fotokopje e noterizuar  për inceneratorin WFS. 

Me dokumentacionin e dorezuar nga kjo shoqeri plotesohen te gjitha kerkesat e pergjithshme dhe 

te veçanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen e DST. 

Persa me siper KVO, ne unanimitet vendos te skualifikoje oferten e shoqerise  “V.A.L.E 

Recycling  sh.p.k. NIPT L 28029301 Q 
* * * 

Duke iu referuar procedures se lartpermendur, informojme Eco RICIKLIM sh.p.k. NIPT: 

L61814009B, me adrese Rr.3 Deshmoret, Yzberisht, Tirane, Albania, se oferta e paraqitur, 

me nje vlere te pergjithshme prej Vlera: 6.570.000 (gjashte milion e peseqind e shtatedhjete mije 

leke pa tvsh), eshte identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur te paraqisni prane S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine” kopjen e 

nenshkruar te formularit te kontrates dhe te sigurimit te kontrates, siç parashikohet ne 

dokumentat e tenderit, brenda 3 (tre) diteve nga dita e marrjes se ketij njoftimi.  

 

Ne rast se nuk pajtoheni me kete kerkese, ose terhiqeni nga nenshkrimi i kontrates, do te 

konfiskohet sigurimi i ofertes suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues ne klasifikimin 

perfundimtar, oferta e te cilit eshte dorezuar me nje vlere te pergjithshme prej: -, siç parashikohet 

ne nenin 58 te ligjit per prokurimet publike nr. 9643 date 20.11.2006 

 

Njoftimi i Klasifikimit eshte bere ne date 14.04.2021 

Ankesa: Po 

(nese ka) ka marre pergjigje ne date si me poshte vijon: 

Ankesa Meditel  sh.p.k mberritur ne institucion me nr. 254 prot.,dt. 23.03.2021 (7 - faqe), kthim 

pergjigje Meditel sh.p.k me nr. 254/2 dt.30.03.2021 (6 - faqe). 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Eliona DEMALIAJ 


