
 

 

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 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri                        DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR SARANDE  

Adresa                       Rruga “ Onhezmi “ lagja Nr 3  

Tel/Fax                      00355 85 222772; 22354 

E-mail                        prokurimespitalisarande@hotmail.com 

Faqja e Internetit : ______________________________________ 

Adresa e Internetit _______________________ 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Kërkesë për propozim 

3.Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër “Blerje kite,reagent e material konsumi laboratorik – 

3 lote " nga  Drejtorise Sherbimit Spitalor Sarande – Marreveshje Kuader - me disa  operator 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj. 

 

Lot 1 -  Blerje kite reagent per laboratorin klinik biokimik. 

Lot 2 – Blerje kite e reagente hematologjike per analizator SISMEX – KX-21.  

Lot 3 - Blerje material konsumi laboratorik per laboratore klinik biokimik. 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-94724-05-06-2021 

Nr lot  Artikujt   Nr REF LOTIT 

Lot 1 
Blerje kite reagent per laboratorin klinik 

biokimik 
REF-94730-05-06-2021 

Lot 2 
Blerje kite e reagente hematologjike per 

analizator SISMEX – KX-21 
REF-94732-05-06-2021 

Lot 3 
Blerje material konsumi laboratorik per 

laboratore klinik biokimik 
REF-94734-05-06-2021 

 

5. Fondi limit total i Marrveshjes Kuadër për 12 muaj-  2,773,621 ( dy milion e shtatqind e 

shtatedhjete e tre mije e gjashteqind e njezet e nje) lekë pa TVSH. 
 



 Lot 1 -  Blerje kite reagent per laboratorin klinik biokimik , me fond limit 1,164,338 (nje milion 

e njeqind e gjashtedhjete e kater mije e treqind e tridhjete e tete)  dhe shumatorja e cmimeve per 

njesi 10,658.14 ( dhjete mije e gjashteqind e pesedhjete e tete pike katermbedhjete ) leke pa tvsh. 

 

 Lot 2 – Blerje kite e reagente hematologjike per analizator SISMEX – KX-21 , me fond limit 

1,170,400 ( nje milion e njeqind e shtatedhjete mije e katerqind ) leke pa tvsh dhe shumatorja e 

cmimeve per njesi 20,923.33 ( njezet mije e nenteqinqind e njezet e tre pike tridhjete e tre) leke 

pa tvsh 

 

 Lot 3 - Blerje material konsumi laboratorik per laboratore klinik biokimik, me fond limit 

438,883 ( katerqind e tridhjete e tete mije e teteqind e tetedhjete e tre) leke pa tvsh dhe 

shumatorja e cmimeve per njesi  22,681.95  ( njezet e dy mije e gjashteqind e tetedhjete e nje 

pike nentedhjete e pese) leke pa tvsh 

 

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

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:17.05.2021ora 10:00 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 17.05.2021  ora 10:00 

 

Per kete procedure prokurimi eshte zbatuar Ligji nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin 

Publik” si dhe me njoftimi te APP me nr.2502 prot., date 09.04.2021, ne respektim te nenit 134/2 

te ligjit te prokurimit publik, AK qe do te shpalle procedura prokurimi ne zbatim te ketij ligji deri 

ne miratim te akteve nenligjore duhet ti referohet akteve nenligjore te nxjerra ne zbatim te ligjit 

nr.9643 date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik” te ndryshuar. 


