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Nr.____/______Prot.                                       Tiranë, më  _________ 2017 

 

 

Drejtuar:                       AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË 

             

Lënda:                            FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS 

 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Ministria e Shëndetësisë 

Adresa   Blv. “Bajram Curri”, Nr. 1 Tiranë 

Tel/Fax              +355 4 2376178 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja e Internetit www.shendetesia.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur – mallra – prokurim me mjete elektronike 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale mjekimi për shërbimin e 

Hemodinamikës për QSUT, SU “Shefqet Ndroqi”, dhe Spitali Rajonal Shkodër”, 

ndarë në  5 lote:  

o Loti 1. Katetere koronare diagnostike - me fond limit 20.756.875 (njëzetë milionë e 

shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH; 

o Loti 2. Set për përgatitjen për koronarografinë angioplastike - me fond limit  

20.262.850 (njëzetë milionë e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e tetëqind e pesëdhjetë) 

lekë pa TVSH. 

o Loti 3. Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike - me fond limit 53.936.900 

(pesëdhjetë e tre milionë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind) lekë pa 

TVSH. 

o Loti 4.Stente të pamedikuara - me fond limit 23.691.090 (njëzet e tre milionë e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e një mijë e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH. 

o Loti 5. Stente të medikuara - me fond limit 35.041.400 (tridhjetë e pesë milionë e  

dyzetë e një mijë e katërqind) lekë pa TVSH. 

4. Fondi limit total: 153,689,115 (njëqind e pesëdhjetë e tre milionë e gjashtëqind e 

tetëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e pesëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH (ndarë në Lote) 

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:    

E gjithë sasia e mallit duhet te lëvrohet sipas afateve te përcaktuara ne kontratën mes palëve ne 

baze te nevojave  te AK prane te cileve do te kryhet dhe shërbimi i kolaudimit  dhe   magazinimit 

te materialeve mjekësore  me afat maksimal 15.12.2017.   

http://www.shendetesia.gov.al/
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6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data:     20.02.2017, Ora 13:00 

Vendi: www .app.gov.al 

7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data:        20.02.2017, Ora 13:00 

Vendi: www .app.gov.al 

 

  

 

 

    

    TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

       ILIR BEQAJ  
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