
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    Inspektorati Shteteror Shendetesor  

Adresa   Aleksander Moisiu. Nr.80,Tirane 

Tel/Fax             00 355 4 2235925 

E-mail:                       Vjollca.Braho@shëndetësia.gov.al 

Faqja e Internetit:        ins-shëndetsor.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedurë e hapur Mareveshje Kuader me nje 

operator 

 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Marrje mjetesh rrugore me qera 

operacionale (leasing) për Inspektoratin Shteteror Shendetesor per 2 vjet” 
Sqarim: Bazuar në pikën 3, të nenit 76 të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ku shprehet se: "Vetëm në rrethana të 

argumentuara, të shpallura në njoftimin e kontratës, që lidhen ngushtësisht me natyrën, 

kompleksitetin dhe financimin e saj, autoriteti kontraktor mund të lidhë një kontratë shumë 

vjecare, nëse:  objekti i tyre është blerja, qiraja ose blerja me këste e mallrave, me ose pa 

mundësinë e kalimit të pronësisë, shërbimeve, që zgjat deri në pagimin e plotë të vlerës ose 

derisa pronësia t’i kalojë autoritetit kontraktor", Autoriteti Kontraktor ka zgjedhur kontratën me 

afat 2 vjeçar pasi objekti i prokurimit është shërbimi i qerasë për mjete rrugore dhe si e tillë 

lidhet ngushtë me natyrën e një kontrate shume vjeçare. Afati 2 vjeçar është vendosur nga AK 

duke analizuar çmimet e tregut për këtë shërbim, ku me rritjen e afatit të kontratës ulet  çmimi i 

shërbimit, duke sjell kosto më të ulta për AK. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REFF 84738-01-25-2021 

 

5. Fondi limit  32 000 000 (tridhjett e dy milion) lekë pa tvsh 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

Afatet e ekzekutimit: Afati kohor i ofrimit të shërbimit, do të jetë për një periudhë kohore 2 

(dy) vjeçare, ose  (24) muaj nga momenti i dorëzimit të mjeteve.  

 

Lëvrimi: Mjetet duhet të dorëzohen brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data e lidhjes së 

kontratës.  

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 18.02.2021 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 18.02.2021 

http://www.isksh.com.al/

