
                                                                                                                                          
  REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR  

                                                     SPITALI RAJONAL SHKODËR 

Rruga Kolë Heqimi 11, », Shkoder, Albania.  Tel /Fax   +355 688008001,web:www.srsh.gov.al.    E-mail   SpitaliShkoder@Shendetesia.gov.al 

 

 

Nr.______prot.                                                                                   Shkodër, më___.___.2021 

 

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 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Spitali Rajonal Shkoder 

Adresa   Rruga Kole Heqimi,Shkoder 

Tel/Fax  +355688008001 

E-mail   spitalishkoder@shendetesia.gov.al brixhildalazri@yahoo.com  

Faqja e Internetit www.srsh.gov.al 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkes me Propozim 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër<Evadim i mbetjeve spitalore>i ndarë në dy lote: 

Lot 1:“Evadim i mbetjeve urbane„. 

Lot 2: “Evadim I mbetjeve te rrezikshme”  

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-85066-01-28-2021 

Lot 1:“Evadim i mbetjeve urbane REF-85072-01-28-2021 

Lot 2: “Evadim I mbetjeve te rrezikshme REF-85075-01-28-2021 

5.Fondi limit Total: 6.765.262,00 (gjashtemilion e shtateqind e gjashtedhjete e pese mije e 

dyqind e gjashtedhjete e dy) lekë pa TVSH 

Lot 1:“Evadim i mbetjeve urbane„me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 4 943 182 (kater 

million e nenteqind e dyzete e tremije e njeqind e tetedhjete e dy) leke pa tvsh. 

Lot 2: “Evadim I mbetjeve te rrezikshme” me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 1 822 

080(njemilion e teteqind e njezete e dymije e tedhjete) leke pa tvsh. 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  24 muaj nga nenshkrimi i draftit 

te marreveshjes kuader: 
7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:08.02.2021 ora 13:00 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:08.02.2021 ora 13:00 

 Te tjera: 

Kopje te Certifikates elektronike per Fiskalizimin, per tatimpaguesit qe perdorin 

Platformen Qendrore te Faturave. 

Kopje te Certifikates elektronike per Fiskalizimin dhe Kopje te vlefshme te Kontrates se 

lidhur me Shoqerine e Crtifikuar per zgjidhjen softwere-ike ne perdorim, per tatimpaguesit 

qe leshojne faturat nepermjet zgjidhjes software-ike. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

ARDJAN DAJTI 

mailto:spitalishkoder@shendetesia.gov.al
mailto:brixhildalazri@yahoo.com

