
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- REF-01358-12-24-2018

LOTI II REF-01371-12-24-2018

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 II

SPECIFIKIME TEKNIKE
Njesia

Vida auto-
filetante

 
 

 
Vida kortikale auto-filetante 3.5mm me gjatesi
nga 8mm – 120mm. Cope

 
Vida kortikale auto-filetante 4.5mm me gjatesi
nga 12mm- 150mm. Cope

 
Vida spongiotike auto-filetante 4.0mm me gjatesi
nga 10mm – 70mm. Cope

 
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me
gjatesi nga 25mm – 140mm.GJYSEMFILETO Cope
Vida Spongiotike auto-filetante 6.5mm me
gjatesi 8 cm, 8,5 cm, 9 cm me guide GJYSEM
FILETO /32 FILETO Cope

 
Vida maleolare auto-filetante 4.5mm me gjatesi
nga 20mm – 120mm. Cope

 
 HERBERT SCREW (vida Herbert) VIDA PA
KOKE.  Cope

 
Te gjitha permasat e vidave jane me
devijacion +/-5%.  

     
Fiksator ekstern
multiaxial me

 
 

mailto:spitalivlore@shendetesia.gov.al


klamp
  a)Fiksator BACINI SHARK MA Cope
  b)Fiksator ekstern Radio-Carpal Cope
  d)Fiksator Femuri Cope
  e)Fiksator Kerciri Cope
     
   
     

Komponenti
Femoral pa
cement

Stemi femoral duhet te jete me dy lloje offset:
standart dhe i lateralizuar;Seria te kete 10
permasa per stemin standart dhe 10 permasa per
stemin e lateralizuar me nje gjatesi 132mm deri
ne 160mm me nje devijacion maksimal +/-
5%;komponenti femoral te kete perberje
Titanium alloy,te kete te aplikuar plasma spray
porous-coating e cila siguron fiksimin afatgjate
te komponentit me kocken,;Konusi i qafes duhet
te jete 12/14 dhe stemi te kete nje kend cerviko-
diafizar 132 ose133 grade; Stemi duhet te jete pa
kollare dhe ne majen e tij duhet te kete nje vrime
te filetuar per te lejuar sigurin ne implantimin e
tij dhe gjithashtu per extraktimin ne rast
revizionimi;Komponenti acetabular duhet te
shoqerohet me vida perkatese qe fillojne nga 15-
50 mm Cope

Komponenti
Femoral me
cement

Stemi femoral me cement duhet te jete me dy
offsete: standart dhe i lateralizuar,te kete perberje
co-cr.Konusi i qafes te jete 12/14 dhe kendi
cerviko diafizar te jete 132 ose133 grade. Stemi
femoral duhet te kete 6 permasa me nje gjatesi
135mm deri ne 160mm me nje devijacion
maksimal 5%. Ne majen e tij te kete nje vrime te
filetuar Cope

Komponenti
acetabular pa
cement

Shelli te kete perberje titanium alloy dhe te
kete te pakten 13 permasa qe fillojne nga 40mm
deri ne 64mm.Te kete te aplikuar plasma spray
porus-coating e cila siguron fiksimin afatgjate te
komponentit me kocken.Te kete tre vrima
periferike dhe nje qendrore ne pjesen e
brendshme te cilat sherbejne per fiksimin e
komponentit me kocken ne saje te vidave ku
rrisin stabilitetin primar. Te kete 4 spica
periferike te cilat rrisin gjithashtu stabilitetin
primar. Te kete te pakten tre sisteme
fiksimi.Polietileni perkates i komponentit
acetabular duhet te jete tre llojesh:
standart,antiluxim 10 grade dhe high
wall.Diametri i tij i jashtem duhet ti pershtatet
diametrit te brenshem te shellit kurse diametri i Cope



brendshem i polietilenit duhet te jete 28mm,
Komponenti acetabular duhet te shoqerohet me
vida perkatese qe fillojne nga 15-50 mm

Komponenti
acetabular me
cement

Te kete te pakten 8 permasa qe fillojne nga
44mm deri ne 58mm.Te jete ne versionin
standart dhe diametri i brendshem i tij ti
korrespondoje kokes femorale 28mm.Perberja e
materialit te jete Polyethilene. Cope

Kokat Femorale

Kokat Femorale te jene me perberje CoCr.Koni i
brendshem te jete 12/14 . Diametri duhet te jete
28mm; Seria e kokave duhet te kete 5 permasa
dhe dimensionet te variojne nga -3.5mm deri ne
+10.5mm me nje devijacion maksimal 5%. Cope

Koka Bipolare

Te ketë të integruar një fill metalik me dy dalje
ne siperfaqe metalike; Perberja e siperfaqes se
kokes bipolare te kete perberje co-cr.Seria te
filloje nga numri 41mm dhe te vazhdoje ne
menyre lineare deri ne numrin 61mm Cope

Cementi
Kockorë

Cementi per kocken duhet te jete ne paketime
nga 40g dhe te kete ne perberje te tij nje
antibiotik te tipit gentamicine ose refobacin.Afati
i skadences ti kaloje 1(nje) vite.Cementi per
kocken duhet te jete i te njejtes kompani me
perberesit e tjere te protezes Cope

Komponenti
Femoral i Gjurit

Komponenti femoral i gjurit duhet te ofrohet ne
te dy variantet CR/PS.Komponenti femoral te
jete anatomik i majte dhe i djathte dhe te kete 10
permasa per secilen ane.Siperfaqja e protezes te
kete perberje co-cr ose titanium Cope

Komponenti
Tibial i Gjurit

Komponenti tibial i gjurit te jete me 9 permasa;
Siperfaqja e Protezes të ketë përbërje: CoCr Cope

Polyethylene
(Liner) i Gjurit

Te kete te pakten 5 permasa te cilat variojne nga
10mm deri ne 18mm;Te jete i pershtatshem si ne
modelin CR dhe PS te komponentit femoral Cope

Cage (Konture)
Te jete i tipit Muller dhe ti pershtatet
komponentit acetabular me cement dmth
polietilenit tip muller Cope
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)

mailto:entjolabalaj@gmail.com

