
 
REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR 

K O R Ç Ë 
ADRESA : SHËTITORE “FAN . S . NOLI”      TEL &  FAX  ++ 355 824 2755   ,    ++ 355 824  2674 

 

 

Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në 

Buletinin e Njoftimeve Publike 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri     Drejtoria E Shërbimit Spitalor Korçë  

Adresa    Spitali Korce, Shetitore “Fan S. Noli” Korce  

Tel/Fax    08224 2674 (0692232246)  

Personi pergjegjes   Bledar Hoxhallari  

E-mail     bledar.hoxhallari@yahoo.com  

Faqja e Internetit   www.app.gov.al 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “Procedure e hapur” –  marrveshje kuader prokurim me 

mjete elektronike mallra. 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje oksigjen mjekesor” ne kuader te 

COVID-19, Spitali Korce, ndarë në 2 lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik 

(një OE të vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 

12 muaj”. 

Loti i pare “Blerje oksigjen mjekesor i gazte, Spitali Korce” 

Loti i dyte “Blerje oksigjen mjekesor i lenget, Spitali Korce” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-81533-12-09-2020 

 Lot 1 Oksigjen mjeksor i gazte REF-81537-12-09-2020 

 Lot 2 Oksigjen mjeksor i lenget REF-81539-12-09-2020 

 

5. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratave: në total për 12 muaj per te dy lotet eshte: 

112,250,880 (njeqind e dymbedhjete milion e dyqind e pesedhjete mije e teteqind e tetedhjete) 

leke pa TVSH. 

Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes kuader: 

per lotin e pare “Blerje oksigjen mjekesor i gazte, Spitali Korce” eshte 24,192,000 (njezet e kater 

million e njeqind e nentedhjete e dy mije) lekë pa TVSH, vene ne dispozicion nga Buxheti i 

Shtetit. 

Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes kuader: 

per lotin e dyte “Blerje oksigjen mjekesor i lenget, Spitali Korce”, 88,058,880 (tetedhjete e tete 

million e pesedhjete e tete mije e teteqind e tetedhjete ) lekë pa TVSH. 

mailto:bledar.hoxhallari@yahoo.com
http://www.app.gov.al/


Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj,  shumatorja e çmimeve 170.04 

(njeqind e shtatedhjete pike zero kater) leke pa TVSH.  

 

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

nënshkrimit të marrëveshjes kuader. 
     

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 06/01//2021 
(dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 www.app.gov.al 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 06/01//2021 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 www.app.gov.al 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

____________ 

Litian BROKA 
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