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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 SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

                                                              DREJTORIA JURIDIKE 
 

Nr. ______ Prot.                                              Tiranë më___.___.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

 

Për:   Shoqërinë “PURA-MEDICAL” sh.p.k  me NIPT L71515507M 

         Adresa: Ish Reparti i Kipit të Furrnaltës, Kombinati Metarlugjik Elbasan. 
 

                                                                       * * * 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozime – Marrëveshje Kuadër me një operator 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara”. 
 

Numri i referencës së procedurës:   REF-91780-03-30-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës : “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore anatomike të 

lëngëta dhe të ngurta për QSUNT për 12 muaj”, me fond limit 2,070,000 (dy milion e 

shtatëmbëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH  dhe 2,484,000 (dy milion e katërqind e tetëdhjetë e 

katër mijë) Lekë me TVSH. 
 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 Muaj nga nënshkrimi i MK. 
 

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerën përkatëse të ofruar: 
 

1. “PURA-MEDICAL” sh.p.k  me NIPT L71515507M  ka ofertuar me vlerë të pritshme 

të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: 1 980 000 (një milion e 

nëntëqind e tetëdhjetë mijë) Lekë pa T.V.SH, dhe vlerën 2 376 000 (dy milion e treqind 

e shtatëdhjetë e gjashtë mijë) Lekë me T.V.SH. 

2. “ECO Riciklim” sh.p.k  me NIPT L61814009B  ka ofertuar me vlerë të pritshme të 

kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër 4 320 000 (katër milion e 

treqind e njëzet mijë) Lekë pa T.V.SH dhe 5 184 000 (pesë milion e njëqind e tetëdhjetë 

e katër mijë) Lekë me T.V.SH. 
 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 

1. “ECO Riciklim” sh.p.k  me NIPT L61814009B 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se OE “ECO Riciklim” sh.p.k përvec formularit 

të  ofertës ekonomike nuk ka dorëzuar në SPE asnjë dokumentacion të kërkuar në dokumentet 

e tenderit, në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “ Për 

Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” kreu VII, neni 66, pika 3. Nga shqyrtimi i kësaj 

oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” i 

ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta operatorit 

ekonomik “ECO Riciklim” sh.p.k, nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e 
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cilësuar si ofertë të pavlefshme për procedurën “Trajtimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore 

anatomike të lëngëta dhe të ngurta për QSUNT për 12 muaj”. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga “PURA-

MEDICAL” sh.p.k  me NIPT L71515507M, adresa : Ish Reparti i Kipit të Furrnaltës, 

Kombinati Metarlugjik Elbasan, me ofertë ekonomike : 1 980 000 (një milion e nëntëqind e 

tetëdhjetë mijë) Lekë Pa TVSH dhe 2 376 000 (dy milion e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë 

mijë) Lekë Me TVSH, është identifikuar si ofertë e suksesshme. 
 

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

Tiranë, me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën: 20.04.2021. 
 

Ankesa: Nuk ka patur.     

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 
 

                                                                                                Enkelejdi  JOTI 


