
 

 
REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR 

K O R Ç Ë 
ADRESA : SHËTITORE “FAN . S . NOLI”      TEL &  FAX  ++ 355 8224 2755   ,    ++ 355 8224  2674 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

 

[Nr/Prot. 856 ]          

[Data: 24.06.2021] 

 

Per: MEDI - TEL shpk, perfaqesuar nga administratori z/ Anastas Peçini. 

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km.1, Rruga Vidhegjate, Ndertesa Nr.18, Zona 

Kadastrale Nr.2679, Nr.pronesie 41/1/16/2 , Mezez, Tirana. 

NIPT: J71519004W 

 

 

 

* * * 

 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur e thjeshtuar”  (bazuar nenet 49, 52 te 

Ligjit 162 dt.23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, si dhe ne nenet 55, 58, 59 te VKM 

nr. 285 dt. 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”), –  

marrveshje kuader prokurim me mjete elektronike sherbime. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-97680-06-08-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj] 

“Evadimi dhe trajtimi i mbetjeve te rrezikshme spitalore, Spitali Korçë” – 

Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te 

percaktuara - me afat 12 muaj. 

 

Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes 

kuader : 917,430 (nenteqind e e shtatembedhjete mije e katerqind e tridhjete) leke pa 

TVSH, ose 1,100,916 (njemilion e njeqind mije nenteqind e gjashtembedhjete) leke 

me TVSH, vene ne dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë  procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët 

ekonomikë me  vlerat përkatëse si më poshtë: 

 



 

 

 

1. MEDI - TEL shpk                                   NIPT: J71519004W 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km.1, Rruga Vidhegjate, Ndertesa Nr.18, Zona 

Kadastrale Nr.2679, Nr.pronesie 41/1/16/2 , Mezez, Tirana. 

 

Me vlere totale te ofertuar  per kontratat qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se 

marrveshjes kuader prej 688,200 (gjashteqind e tetedhjete e tete mije e dyqind) leke 

pa TVSH, ose 825,840 (teteqind e njezete e pese mije e teteqind e dyzete) leke me 

TVSH. 

 

 

2. ECO RICIKLIM shpk                                 NIPT: L61814009B 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Adresa: Pasuria Nr. 1070, Zona Kadstrale 3965, Metalurgji, Bradashesh, Bradashesh, 

Elbasan. 

 

Me vlere totale te ofertuar  per kontratat qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se 

marrveshjes kuader prej 774,000 (shtateqind e shtatedhjete e kater mije) leke pa 

TVSH, ose 928,800 (nenteqind e njezete e tete mije e teteqind) leke me TVSH. 

 

3. PURA_MEDICAL shpk                                 NIPT: L71515507M 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Adresa: Ish Reparti i Kipit te Furrnaltes, Kombinati Metalurgjik Elbasan , Elbasan, 

Elbasan. 

 

Me vlere totale te ofertuar  per kontratat qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se 

marrveshjes kuader prej 790,000 (shtateqind e nentedhjete mije) leke pa TVSH, ose 

948,000 (nenteqind e dyzete e tete mije) leke me TVSH. 

 

 

Është skualifikuar operatori ekonomik si më mëposhë: 

1. ECO RICIKLIM shpk                                 NIPT: L61814009B 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Adresa: Pasuria Nr. 1070, Zona Kadstrale 3965, Metalurgji, Bradashesh, Bradashesh, 

Elbasan. 

 

Me vlere totale te ofertuar  per kontratat qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se 

marrveshjes kuader prej 774,000 (shtateqind e shtatedhjete e kater mije) leke pa 

TVSH, ose 928,800 (nenteqind e njezete e tete mije e teteqind) leke me TVSH. 

 

Me asryetimin mungese dokumentacioni si me poshte: 

 

Nuk ka plotesuar; 

 

1- Kerkesen e (kerkuar) pershkruar ne piken 2 te DST “Kriteret e vecanta te 

Kualifikimit” germa a Sigurimin e Ofertës;  Vlera e kërkuar e sigurimit të 

ofertës është 18,349 (tetembedhjete mije e treqind e dyzete e nente) Lekë. 

2- Kerkesen e (kerkuar) pershkruar ne piken 3 te DST “Kapaciteti teknik” pika 

3.5 Operatori duhet të ketë të punësuar pjesë të stafit të tij, minimumi një 

punonjës të trainuar nga kompania prodhuese për teknologjinë që përdoret për 



trajtimin e mbetjeve, i cili të jetë i pajisur me Leje Higjeno Sanitare për 

aktivitetin që kryen. Për këtë operatori duhet të paraqesë: 

 

 

- Çertifikatën e trainimit të punonjësit / punonjësve të trainuar. 

- Lejën Higjeno Sanitare. 

- Listë pagesën sipas formularit të përcaktuar E-SIG 025/a, për periudhën Janar 

– Prill 2021e ne vijim, të konfirmuar nga Dega e Tatim Taksave ku është 

registruar subjekti, në të cilën duhet të jenë edhe punonjësi/ punonjësit e trainuar 

për sa më sipër. 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar si 

operator ekonomik i suksesshëm: 

 

MEDI - TEL shpk , me NIPT: J71519004W, me adrese, Autostrada Tiranë-Durrës, 

Km.1, Rruga Vidhegjate, Ndertesa Nr.18, Zona Kadastrale Nr.2679, Nr.pronesie 

41/1/16/2 , Mezez, Tirana, perfaqesuar nga administratori z/ Anastas Peçini. 

 

Me vlere totale te ofertuar  per kontratat qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se 

marrveshjes kuader prej 688,200 (gjashteqind e tetedhjete e tete mije e dyqind) leke 

pa TVSH, ose 825,840 (teteqind e njezete e pese mije e teteqind e dyzete) leke me 

TVSH. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 

109 të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.06.2021 

 

 

Konc: Bledar Hoxhallari 
Print:    Bledar Hoxhallari 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

____________ 

Litian BROKA 


