
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    Spitali   Rajonal  Vlore 

Adresa   Lagja  “ Partizani  “ 

Tel/Fax  033 / 222 657 

E-mail   spitalivlore@shendetesia.gov.al 

Personi Pergjegjes      Fjona Ribaj 

Tel                              0692241369 

Email                         fjona.ribaj@gmail.com 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e Hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër “Mirëmbajtje pajisjeve mjekësore për nevoja të 

SRV(ndarë në  lote gjithsej 5). Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të 

vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat (24 

muaj).”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës REF-86885-02-12-2021 

Loti 1-  REF-86888-02-12-2021 

Loti 2 – REF-86894-02-12-2021 

Loti 3- REF-86896-02-12-2021 

Loti 4- REF-86899-02-12-2021 

Loti 5- REF-86902-02-12-2021 

 

 

5.  Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës 26 903 480 (njëzetë e gjashtë milion e nëntëqind e 

tre mijë e katëriqnd e tetëdhjetë) lekë pa TVSH 

 

 

LOTI 1 : Mirëmbajtje Pajisje Mjeksore të hemodinamikes, imazherike etj. fondi limit/ 

Vlera e pritshme e kontratave: 1 662 000 (nje million e gjashteqind e gjashtedhjete e dy mije) 

leke pa TVSH. 
 

LOTI 2: Mirembajtje pajisje laboratorike fondi limit /Vlera e pritshme e kontratave : 4 651 

324 (kater million e gjashteqind e pesedhjete e nje mije e treqind e njezete e kater) leke pa TVSH 

 

mailto:spitalivlore@shendetesia.gov.al


LOTI 3: Mirembajtje pajisje radiologjike fondi limit /Vlera e pritshme e kontratave: 8 520 

000 (tetemilion e peseqind e njezete mije ) leke pa TVSH. 

 

LOTI 4:Mirembajtje pajisje Endoskopi fondi limit / Vlera e pritshme e kontratave: 2 954 

592 (dy million e nenteqind e pesedhjete e kater mije e peseqind e nentedhjete e dy) leke pa 

TVSH 

 

LOTI 5: Mirëmbajtje pajisje mjekësore nga Banka Boterore Projekti ”Përmirësimi i 

sistemit të shëndetësisë” fondi limit / Vlera e pritshme e kontratave: 9 115 564 (nente million 

e njeqind e pesembedhjete mije e peseqind e gjashtedhjete e kater) leke pa TVSH 
 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin 24 Muaj 

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:_11/03/2021 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:_11/03/2021 

 


