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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
MINISTRIA E SHËNDETESISË DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI RAJONAL LEZHË

Nr._____Prot. Date 27.11.2018

Lënda: Njoftim i Kontratës

Drejtuar: AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
T I R A N Ë

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Lezhe

Adresa Lagja : Varosh

Tel/Fax 021523421

E-mail spitalilezhe@shendetesia.gov.al

Adresa e Internetit srlezhe.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese me propozim - prokurim me mjete
elektronike - sherbim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Riparim dhe mirëmbajtja e
autoambulancave të Spitalit Lezhë”., ndarë në lote, gjithsej 2 lote - Marrëveshje
Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat
1 vjeçar (12 muaj) ” (një operator të vetëm ekonomik fitues për sejcilin lot).

4. Numri i referencës së procedurës/lotit:

Procedura e prokurimit: “Riparim dhe mirëmbajtja e
autoambulancave të Spitalit Lezhë”

REF-02228-12-27-2018

Loti 1
Furnizim vendosje pjese kembimi mekanike dhe

gjenerike per autoambulanca
REF-02232-12-27-2018

Loti 2 Blerje goma, bateri, vaj, alkol frenash dhe uje antifrize REF-02234-12-27-2018

5. Fondi limit *i marrëveshjes kuadër (në total për të gjitha lotet): 516,450 (peseqind e
gjashtembedhjete mije e katerqind e pesedhjete ) 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
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e saj me mjete elektronike”të Agjencisë së Prokurimit Publik.
Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (në total
për të gjitha lotet): 1,500,000 (nje miljon e peseqind mije) lekë pa TVSH.

Fondi limit i marrëveshjes kuadër në total për lotin 1 : 454,650(katerqind e pesedhjete e
katermije e gjashteqind e pesedhjete ) 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.

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër per lotin 1:
1,080,700 (nje milion e tetedhjete mije e shtateqind ) lekë pa TVSH.

Fondi limit i marrëveshjes kuadër në total për lotin 2 : 61 800 (gjashtedhjete e nje
mije e teteqind) 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.

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër per lotin 2:
419 300 (katerqind e nentembedhjete mije e treqind ) lekë pa TVSH

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj.

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 09/01/2019
(dd/mm/vvvv) Ora: 09:00.

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 09/01/2019
(dd/mm/vvvv) Ora: 09:00.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Leon KAZA


