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Nr.  _____ Prot.                         Tiranë, më _____. _____. 2020 

 

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    Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

Adresa   Rruga e Kavajës Nr 1001 Tiranë  

Tel/Fax  +355 4 2376178 

E-mail   ervin.lani@shendetesia.gov.al,anjeza.alliu@shendetesia.gov.al 

Faqja në Internet www.shendetesia.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  e hapur mbi kufirin e lartë monetar - prokurim me 

mjete elektronike - mallra. 

3.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-76205-10-21-2020 

 

Lot.1 - REF-76208-10-21-2020 

Lot.2 - REF-76210-10-21-2020 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër “Blerje Materiale mjekimi për shërbimin e 

hemodinamikës për nevoja të QSUT, SUSN, Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalit Rajonal 

Fier” ndarë në 2 lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm 

fitues për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj): 

 

- Lot. 1  - “Set për përgatitjen për koronarografine angioplastike” me fond limit/vlera e 

pritshme e kontratave 104,480,250 (njëqind e katër milion e katërqind e tetëdhjetë mijë e 

dyqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH dhe shumatore cmimi për njësi 185,380 lekë pa 

TVSH. 

- Lot. 2 -  “Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit/vlera e 

pritshme e kontratave 230,771,600 (dyqind e tridhjetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e 

një mijë e gjashtëqind)  lekë pa TVSH dhe shumatore cmimi për njësi 799,925 lekë pa 

TVSH. 

Duke qenë se objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e cmimeve për njësi për 

të gjitha lotet është 985,305 Lekë pa TVSH. 

 

5. Fondi limit total:   335,251,850  lekë pa TVSH  (treqind e tridhjetë e pesë milion e dyqind e 

pesëdhjetë e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë). 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   Kontratat mund te lidhen nga 

AK perfituese brenda afatit 24 muaj nga data e neshkrimit te MK nga palet, për sejcilin lot.   

http://www.shendetesia.gov.al/
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7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 07/12/2020 
(dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  07/12/2020 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

 

9. Lista e AK-ve palë në MK: 

 

 QSUT- vlera e pritshme e kontratave total 277,641,600 lekë pa TVSH dhe sipas loteve: 

- Lot. 1  - “Set për përgatitjen për koronarografine angioplastike”:  85,063,600 lekë pa 

TVSH 

- Lot. 2 -  “Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike” : 192,578,000 lekë pa TVSH 

  

 

 2. SU “Shefqet Ndroqi” - vlera e pritshme e kontratave total 19,215,650 lekë pa TVSH 

dhe sipas loteve: 

- Lot. 1  - “Set për përgatitjen për koronarografine angioplastike” : 5,207,400 lekë pa 

TVSH  

- Lot. 2 -  “Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike”: 14,008,250 lekë pa TVSH 

  

 

 3. Spitali Rajonal Shkodër - vlera e pritshme e kontratave total 22,360,600 lekë pa 

TVSH dhe sipas loteve: 

- Lot. 1  - “Set për përgatitjen për koronarografine angioplastike”: 7,638,500 lekë pa TVSH 

- Lot. 2 -  “Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike”: 14,722,100 lekë pa TVSH 

  

  

 4. Spitali Rajonal Fier - vlera e pritshme e kontratave total 16,034,000 lekë pa TVSH 

dhe sipas loteve: 

- Lot. 1  - “Set për përgatitjen për koronarografine angioplastike” : 6,570,750 lekë pa 

TVSH 

- Lot. 2 -  “Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike” : 9,463,250 lekë pa TVSH 

 

 

     TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

       Gelardina Prodani   
Konceptoi: P.P per Prok. 

A.Alliu,E.Lani 

Miratoi:J.Josifi  

Konfirmoi:J.Duro 

Datë:  ___.2020 

Kopje:2 (dy) 
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