
Njoftimi i kontratës 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 Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Adresa Lagjja 7, qyteti Kukës

Tel +355 24222 2573

E-mail spitalikukes@shendetesia.gov.al

Faqja e Internetit www.app.gov.al

Personit përgjegjës: Shkelqim Muca

Adresa Lagjia nr.7 Qyteti -Kukës

Tel/Fax +355 67 27 86 298

E-mail shmuca15@gmail.com

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per propozim , Marreveshje Kuader - me
nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Blerje ushqime per nevojat e Spitalit
Kukes e ndare ne 5 lote” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te
gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. (Një operator të vetëm ekonomik
fitues për sejcilin lot)

4.Numri i referencës së procedurës/lotit

1. Buke REF-12828-03-07-2019

2 . Mish vici REF-12826-03-07-2019

3.Bylmet REF-12824-03-07-2019

4.Fruta perime REF-12822-03-07-2019

5.Ushqime kolonjale REF-12819-03-07-2019

5. Fondi limit Fondi limit i marrveshjes kuader (ne total per te gjitha lotet): 8.040 (tetemije e
dyzet) leke pa TVSH, ose 9.648 (nentemije e gjashteqind e dyzet e tete) leke me TVSH, ku fondi
limit nenkupton totalin e cmimeve te perllogaritura per njesi per cdo artitull (lot), referuar pikes 7.3 te
Udhezimit nr 6, date 16.01.2018 “Per proceduren e marrveshjes kuader dhe zhvillimin e saj me mjete
elektronike” te Agjencise se Prokurimit Publik”

loti,
Nr.

Emërtimi i lotit

Njesia

Fond Limit
per Njesi/lot
(lekë pa
TVSH)

Vlera e pritshme e kontratave
sipas loteve per 12 muaj, lekë pa
TVSH

loti 1 Buke gruri
Kg

Shumatorja

80
800.000

loti 2 Mish vici
Kg

Shumatorja

625
2.250.000

http://www.app.gov.al


Loti 3 Bylmet

Qumesht i fresket lope Liter

Kos Liter

Djathe Kg

Gjalpe Kg

Veze Kokërr

Shumatorja 885 1.369.500
Loti 4 Fruta perime

Domate Kg
Speca Kg
Patellxhan Kg
Karrota Kg
Qepe e thate Kg
Prase Kg
Patate Kg
Laker Kg
Hudhra Kg
Qepe njome Kg
Portokalle Kg
Molla Kg
Bihtaja Kg
Trangull Kg
Banane Kg
Spinaç Kg
Lule Laker Kg
Bizele Kokerr Kg
Shumatorja 1545 704.920

Loti 5 Ushqime kolonjale
Vaj Liter
Sheqer Kg
Mjell Kg
Makarona Kg
Oriz Kg
Fasule Kg
Mjell orizi Kg
Nisheste Kg
Kripë e jodizuar Kg
Salcë domate Kg
Recel frutash Kg
Piper i zi Kg
Sode buke Kg
Biskota Pako
Çaj limoni Kg
Leng limoni Liter
Vanilje Kg
Vaj ulliri Liter
Uthull molle Liter



Shumatorja 4905 1.075.580
Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes kuader (ne
total per te gjitha lotet): 6,200,000 (gjashte milione e dyqind mijee) leke pa TVSH, ose 7,440,000
(shtate milione e katerqind e dyzet mije) leke me TVSH.

Loti 1.Buke Shumatorja e çmimeve për njësi është: 80 (tetedhjetë) Lekë pa tvsh.

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës per lotin 1 është: 800.000 (teteqind mijë ) Lekë pa
Tvsh
Loti 2.Mish vici Shumatorja e çmimeve për njësi është: 625 (gjashtëqind e njëzet e
pesë) Lekë pa tvsh.

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës per lotin 2 është: 2.250.000 (dy milionë e dyqind e
pesëdhjetë mijë ) Lekë pa Tvsh
Loti 3.Bylmet Shumatorja e çmimeve për njësi është: 885 (tetëqind e tetedhjetë e pesë)
Lekë pa tvsh.

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës per lotin 3 është: 1.369.500 (një milionë e treqind e
gjashtëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind ) Lekë pa Tvsh
Loti 4.Fruta perime Shumatorja e çmimeve për njësi është: 1.545 (nje mijë e pesëqind e
dyzet e pesë) Lekë pa tvsh.

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës per lotin 4 është: 704.920 (shtatëqind e katër mijë e
nëntëqind e njëzet ) Lekë pa Tvsh
Loti 5. Ushqime kolonjale Shumatorja e çmimeve për njësi është: 4.905 (katër mije e
nëntëqind e pesë) Lekë pa tvsh.

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës per lotin 5 është: 1.075.580 (një milionë e
shtatëdhjet e pesë mijë e pesëqind e tetëdhjetë ) Lekë pa Tvsh

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Nga lidhja e kontratës/
kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes
kuadër,

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 19/03/2019
(dd/mm/vvvv) Ora: 13:00

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 19/03/2019
(dd/mm/vvvv) Ora: 13:00

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ismet NIKA


