
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    Spitali Rajonal Vlore 

Adresa   Lagja “Partizani” 

Person përgjegjës Fjona Ribaj 

Tel/Fax  0692241369 

E-mail   fjona.ribaj@gmail.com 

Adresa e Internetit www.spitalirajonalvlore.gov.al 

 

2. Lloji i procedurës se prokurimit:  Kërkesë për propozim 

 

3.Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër “Blerje medikamente delegim nga MSHMS per 

nevoja te SRV, ndarë në lote gjithsej 5 (pese).”– Marreveshje Kuadër - me disa operatorë 

ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat të marrëveshjes kuadër 12 

muaj 

Loti 1: “Blerje Iodine x 370 mg/ml” 

Loti 2: “Blerje Methylergometrine Maleate” 

Loti 3: “Blerje Cefuroxime” 

Loti 4: “Blerje Ibuprofen” 

Loti 5: “Blerje Tobramycin+ Dexamethasone” 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-94771-05-06-2021 
 

Loti 1: “Blerje Iodine x 370 mg/ml” REF-94773-05-06-2021 

Loti 2: “Blerje Methylergometrine Maleate” REF-94775-05-06-2021 

Loti 3: “Blerje Cefuroxime” REF-94777-05-06-2021 

Loti 4: “Blerje Ibuprofen” REF-94779-05-06-2021 

Loti 5: “Blerje Tobramycin+ Dexamethasone” REF-94781-05-06-2021 

 

5.Fondi limit 2 250 187.1 (dy milionë e dyqind e pesëdhjetë mijë e një qind e tetëdhjetë e 

shtatë presje një )lekë pa TVSH. 

Loti 1: “Blerje Iodine x 370 mg/ml” Vlera e pritshme e kontratave gjatë marrëveshjes kuadër 2 

130 000 (dy milion e njëqind e tridhjetë mijë) lekë pa TVSH 

Loti 2: “Blerje Methylergometrine Maleate”Vlera e pritshme e kontratave gjatë  marrëveshjes 

kuadër: 16 622.2( gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëzetë e dy presje dy) lekë pa TVSH 

Loti 3: “Blerje Cefuroxime”Vlera e pritshme e kontratave gjatë marrëveshjes kuadër: 19 436.4 

(nëntëmbëdhjetë mijë e katërqind e tridhjetë e gjashtë presje katër) lekë pa TVSH 



Loti 4: “Blerje Ibuprofen”Vlera e pritshme e kontratave gjatë marrëveshjes kuadër: 7 020 

(shtatë mijë e njëzetë )lekë pa TVSH 

Loti 5: “Blerje Tobramycin+ Dexamethasone” Vlera e pritshme e kontratave gjatë 

marrëveshjes kuadër: 77 108.5 (shtatëdhjetë e shtatë mije e njëqind e tetë presje pesë) 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: 18.05.2021 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 18.05.2021 

 

9.Ligji i zbatueshem: Ne baze te njoftimeve  te APP, Nr.2109/1 dt.30.03.2021, Nr. 2109/3, dt. 

02.04.2021, percaktojme se ligji i zbatueshem per kete procedure do te jete ligji Nr.162/2020, 

dt.23.12.2020 

 


