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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISIË DHE MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

SPITALI RAJONAL SHKODER

Nr.______prot. Shkoder, me___.___.2020
FTESË PËR OFERTË

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: Spitali Rajonal Shkodër
Adresa: Rruga ‚‘Kolë Heqimi 11,  Shkoder

Tel/Fax : 0683570039

E-mail : mi_mozak@hotmail.com

Faqja e Internetit: http://srsh.gov.al/

Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë të vogël me objekt:

“Blerje materiale dhe mjete mbrojtese(COVID-19)” :. Data e zhvillimit do të jetë

11.03.2020,ora 10:00 në adresën www.app.gov.al.

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi Blerje materiale dhe mjete

mbrojtese(COVID-19)” me këto të dhëna (specifikimet teknike të mallit/shërbimit/punës):

Emertimi Pershkrimi Njesia Çmimi Sasia Vlera
Detergjent Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të

gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe
objekteve. Dezinfektanti permban 10 %
Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 %
Isotiazolinone Magnesio Cloruro , perdoret duke u
tretur 20 ml ne 1 liter uje litra 350

Xhel
shumeperdorimsh

Per desinfektimin e duarve te personelit mjekesor ,
Antiseptik i shpejte dhe efektiv, i gatshem për ta
përdorur , pa nevojen perdorimin e ujit per
shplarje. Te furnizohet ne ene 1 - 3 liter te
pajisura me dozator. litra 420

Chlorhexidine
gluconate

4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt
baktericid, fungicid, antiviral . Për kirurgët per
desinfektimin e duarve , larja e plotë e pacientëve
përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshem për ta
përdorur litra 420
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Totali pa tvsh

TVSH 20%

Totali me TVSH

Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë pranë
autoritetit kontraktor (në rastet kur kërkohet), dokumentet si më poshtë:
Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë pranë
autoritetit kontraktor , dokumentet si më poshtë origjinale ose fotokopje te noterizuara:
1.Ofertuesi duhet të paraqesë Çertifikatë NIPTI-i dhe ekstrakt QKB-je brenda afatit ligjor dhe

me objekt që mbulon objektin e prokurimit.

2.Formulari i ofertes i plotesuar sipas rubrikave .

3.Deklarate e permbushjes se specifikimeve teknike.

4. Dokumentacion që të vërtetoj qe ka kryer sherbime të ngjashme me objektin e prokurimit ne nje
vlere sa 40% e fondit limit gjate tre viteve te fundit.

 Për kontratat me institucionet publike duhet të paraqesë vertetim realizimi (ku te shprehet
qarte data ,shuma,sherbimet e realizuara)

 Per sherbimet e kryera me subjektet private te paraqitet faturë tatimore (ku te shprehet qarte
data ,shuma,sherbimet e realizuara)

5. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike, të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
6. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): ka plotësuar detyrimet fiskale dhe ka paguar të
gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , te lëshuar nga Administrata Tatimore.
7. Afati i skadencës: Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më pak se 1/2

e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës por jo më pak se 1 vit nga data e

lëvrimit të mallit.

8.Vertetim IBAN origjinal.
9.Listen e dokumenteve te mesiperme te firmosur dhe vulosur nga operatori ekonomik.

Mosparaqitja e dokumentave të mësipërme ne formen e kerkuar dhe mosparaqitja në

kohë është kusht për skualifikimin e operatorit ekonomik.

Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor brenda 2
diteve (Ky afat do të jetë minimalisht brenda ditës së nesërme të punës nga momenti i
publikimit njoftimit të fituesit në Sistemin e Prokurimit Elektronik).
Afati I lëvrimit të mallit/realizimit të shërbimit/punës do të jetë sipas kërkesës së Autoritetit
Kontraktor
(te plotësohet nga autoriteti kontraktor)
Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI I AUTORIZUAR PREJ
TIJ

Lush MARKU
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