
Njoftimi i kontratës 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:  Kerkese per propozim 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër_ Blerje materiale mjekesore per sistemin 

terapeutik te kurimit te plageve si dhe per nderhyrjet ne endoskopi per nevoja te SRV ndarë 

në lote gjithsej 2(dy)”.-Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm 

fitues për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) . 

 

4. Numri i referencës së procedurës  REF-91961-03-30-2021 

Loti 1: Blerje materiale mjekesore per sistemin terapeutik te kurimit te plageve  
REF-91963-03-30-2021 

Loti 2: Blerje materiale mjekesore per nderhyrjet ne endoskopi  

REF-91965-03-30-2021 

 

5.  Fondi limit  /Vlera e pritshme e kontratave  është 6 486 000 (gjashte million e katerqind e 

tetedhjete e gjashte mije) leke pa TVSH. 

Shumatorja e çmimeve për njësi në total është  75 220 (shtatedhjete e pese mije e dyqind e 

njezete) leke pa TVSH. 

 

Loti 1: Blerje materiale mjekesore per sistemin terapeutik te kurimit te plageve 

Vlera e pritshme e kontrates:  5 775 600 (pese million e shtateqind e shtatedhjete e pese mije e 

gjashteqind) leke pa TVSH 

Shumatore e cmimeve per njesi:   67 900 (gjashtedhjete e shtate mije e nenteqind) leke pa 

TVSH 

 

Loti 2: Blerje materiale mjekesore per nderyrjet ne endoskopi 

Vlera e pritshme e kontrates:     710 400 (shtateqind e dhjete mije e katerqind) leke pa TVSH 

Shumatorja e cmimeve per njesi: 7 320 (shtatemije e treqind e njezete) leke pa TVSH 

mailto:spitalivlore@shendetesia.gov.al


 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  12 Muaj 

 

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 12.04.2021 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 12.04.2021 

 


