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QENDRA KOMBETARE TEKNIKE BIO-MJEKESORE 
 

 

 

Nr.______Prot                                                                               Tiranë, më____ /_____2021 

 

 

                                 FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Qendra Kombëtare Teknike Bio-Mjekësore 

Adresa   RR.Dibres, Nr.12, Tirane 

Tel/Fax  + 355 423 62 705 

E-mail   qkib@shendetesia.gov.al 

Faqja e  Internetit www. biomedical.gov.al 

Personi Pergjegjes:      Suada Pervana 

Tel/Fax  0693431379 

E-mail   Suada.Pervana@biomedical.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: Prokurim elektronik - Kërkesë  për propozim 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:   

 

Riparim dhe Furnizim Vendosje të pjesëve të këmbimit për disa paisje mjekësore” për vitin 

2021 e ndarë në lote si më poshtë: 

 

Nr Lotet Vlera pa Tvsh  

1 

Loti 1: Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit  për 

pajisjen mjekësore Skopi prodhuesi GMM, ose ekuivalent në 

poliklinikën e specialiteteve nr.4 (Dispanceri). 

2.164.500 

2 

Loti 2: Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit  për 

pajisjen mjekësore skopi prodhuesi CAT Medical,ose ekuivalent, në 

poliklinikën e specialiteteve nr.3 

1.400.000 

3 

Loti 3 Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit  për 2 

pajisjet mjekësore Eko prodhuesi Medison,ose ekuivalent në poliklinikën 

e specialiteteve nr.3 

1.120.000 
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4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-90179-03-17-2021 

 
Nr Lotet Nr Ref se lotit  

1 

Loti 1: Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit  për 

pajisjen mjekësore Skopi prodhuesi GMM, ose ekuivalent në 

poliklinikën e specialiteteve nr.4 (Dispanceri). 

REF-90191-03-17-2021 

2 

Loti 2: Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit  për 

pajisjen mjekësore skopi prodhuesi CAT Medical,ose ekuivalent, në 

poliklinikën e specialiteteve nr.3 

REF-90195-03-17-2021 

3 

Loti 3 Riparim dhe furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit  për 2 

pajisjet mjekësore Eko prodhuesi Medison,ose ekuivalent në poliklinikën 

e specialiteteve nr.3 

REF-90198-03-17-2021 

 

 

5. Fondi limit 4.684.500,00  (Katër milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e katër mijë e pesëqind)  

Lekë pa TVSH 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 30 dite nga nënshkrimi i kontratës  

(për të gjitha lotet) 

 

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 29.03.2021 ora 11:00 

ne faqen zyrtare te APP-se, www.app.gov.al. 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 29.03.2021 ora 11:00 ne 

faqen zyrtare te APP-se, www.app.gov.al. 

 

  

 

 
 

                                  TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR 

      

                                                              Oltion Dhono 
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