
 
REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 
DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SARANDË 

 

Shtojca 14   

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

27.04.2021 

 

Për: V.A.L.E -Recycling sh.p.k , NIPT L28029301Q ,me adrese Lezhe Fushe Kuqe GUREZ 

Fshatin Gurez,afer ish-Kanalit te Acidit 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  :Kërkesë për propozim- Marrëveshje Kuadër 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83461-12-30-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbimi i evadimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore “ për 

Spitalin Sarandë për 24 muaj/ Afati i kontratës: 24 muaj nga lidhja e marreveshjes kuader  

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

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

 

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

të ofruara: 

1. MEDI-TEL                                                                                            J71519004W 

   

Vlera 5.652.600,00leke pa Tvsh  

( pese milion e gjashteqind e pesedhjete e dy mije e gjashteqind leke )pa Tvsh 

 

2. V.A.L.E. Recycling                                                                               L28029301Q                                  

Vlera 4.689.000,00 leke pa Tvsh 

(kater milion  e gjashteqind e tetedhjete e nente mije  )leke pa Tvsh 

 

3.  PURA-MEDICAL                                                                               L71515507M   

Vlera 3,604,000 leke pa Tvsh 

( tre milion e gjashteqind e kater mije )leke pa Tvsh 

 



 4.ECO RICIKLIM                                                                                            L61814009B  

Vlera 6.779.880,00 leke pa Tvsh 

(gjashte milion e shtateqind e shtatedhjete e nente mije e teteqind e tetedhjete leke pa tvsh) 

* * * 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 

PURA-MEDICAL                                                                                          

  

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Ne zbatim te Vendimit Nr 149/2021 te K.P.P. oferta e paraqitur nga operatori ekonomik " PURA 

- MEDICAL " shpk cilesohet si oferte anomalisht e ulet dhe Komisioni i Vleresimit te Ofertave 

vendosi te refuzoje oferten e operatorit ekonomik " PURA - MEDICAL " shpk dhe ta 

skualifikoje ate. 

 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1. V.A.L.E. Recycling                                                                               L28029301Q                                  

Vlera 4.689.000,00 leke pa Tvsh 

(kater milion  e gjashteqind e tetedhjete e nente mije  )pa Tvsh 

 

2. MEDI-TEL                                                                                            J71519004W   

Vlera 5.652.600,00leke pa Tvsh  

( pese milion e gjashteqind e pesedhjete e dy mije e gjashteqind leke )pa Tvsh 

 

3.ECO RICIKLIM                                                                                            L61814009B  

Vlera 6.779.880,00 leke pa Tvsh 

(gjashte milion e shtateqind e shtatedhjete e nente mije e teteqind e tetedhjete leke pa tvsh) 

 

* * * 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande, brenda 5 

(pese)  ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen dhe 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit. 

 



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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, 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 :19.04.2021 

 

Ankesa: ka ose jo:PO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: 

- Formular Ankese nga subjekti “Pura- Medical” sh.p.k ne date 09.02.2021, kthyer pergjigje në 

datë12/02/2021 nga AK, 

- Formular Ankese nga subjekti “V.A.L.E. Recycling” sh.p.k 09.02.2021 , kthyer pergjigje në 

datë 12/02/2021 nga AK 

- Formular Ankese nga subjekti “V.A.L.E. Recycling” sh.p.k 22.02.2021 , kthyer pergjigje në 

datë 25/02/2021 nga AK 

-Vendim KPP149/2021 nga Komisioni Prokurimit Publik; 

 

Titullari i autoritetit kontraktor 

         Vasil MITRO 

 

 


