
Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet
në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Vlore

Adresa Lagja “ Partizani “

Tel/Fax 033 / 222 657

E-mail spitalivlore@shendetesia.gov.al

Faqja e Internetit ___________________________________________

2. Lloji i procedurës se prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike - mallra

3.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-01358-12-24-2018

LOTI I REF-01369-12-24-2018
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Furnizimin me materiale mjekësore për
shërbimin e ortopedisë për Spitalin Rajonal Vlorë, ndare ne lote, gjithesej 2’’-
Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 2 vjeçar ” (një operator të vetëm ekonomik fitues për secilin lot)
ARTIKUJT
LOTI I

SPECIFIKIME TEKNIKE
Njesia

Pllake klavikule
Pllake klavikule anatomike superiore anteriore e
majte dhe e djathte per vida 3.5mm jo locking
me gjatesi 95 – 120 mm me deviacion +/-5% Cope

Pllake Kerciri
anatomike
proksimale

Pllake Kerciri anatomike proksimale mediale
dhe laterale e majte dhe e djathte me gjatesi nga
80mm-325mm me devijacion +/-5%. Cope

Pllake Femuri
anatomike auto-
kompresive per
vida 4.5mm

Pllaka duhet te kete nje gjatesi e cila te varioj
nga 118mm deri 330mm me nje deviacion +/-
5%.

Cope

Pllake Fibule
1/3 Tubulare me gjatesi te ndryshme nga 70mm
deri ne 140mm me devijacion +/-5%. Cope

Pllake Radiusi
dhe Ulne

Pllake anatomike Radiusi dhe Ulne me gjatesi
nga 92mm ne 242mm per vida 3.5mm me
devijacion +/-5%. Pllake anatomike distale
volare e majte dhe e djathte me gjatesi 55mm
deri 77mm me devijacion +/-5%. Pllake volare
distale ekstra artikulare e majte dhe e djathte me
gjatesi 47mm dhe 67mm me devijacion +/-5%. Cope

Pllake
anatomike
Piloni

Pllaka duhet te jete ne formen e terfilit me
gjatesi 86mm-205mm per vida 3.5 mm dhe
4.5mm me devijacion +/-5%. Cope

Pllake Pllake anatomike radiusi dhe Ulna Cope
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suprakondilare
Humerale
     
  Materiali i pllakave duhet te jete titan.  

Vlera e pritshme e kontratave per lotin
1 : 4779670 leke

Fondi limit
per lotin 1:
24249,091

Vlera e pritshme e kontratave per lotin 2:
15729354,57

Fondi limit per
lotin 2: 1426,737

5. Fondi limit Fondi limit*i marrëveshjes kuadër (në total për të gjitha lotet): 25675,828
(njezete e pesemije e gjashteqind e shtatedhjete e pese pike tete) Lekë pa TVSH , ku
fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përllogaritura për njësi për çdo artikull (lot),
referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër
dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”të Agjencisë së Prokurimit Publik. Fondi limit
per lotin 2: 1426,737 leke pa tvsh

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (në total
për të gjitha lotet): 20509024,57 lekë pa TVSH.
(për një periudhë 24 muaj)
Vlera e pritshme e kontratave per lotin 2: 15729354,57 leke pa tvsh

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 2 VJET OSE 24 MUAJ

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 18.01.2018 ORA
10.00

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 18.01.2018 ORA
10.00

ENTJOLA BALAJ

PERSONI PERGJEGJES PER PROKURIM
(email-entjolabalaj@gmail.com Nr tel.0696626071)
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