
______________________________________________________

_____________________________________

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
MINISTRIA E SHËNDETESISË DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI RAJONAL LEZHË

Nr.______Prot. Lezhë, më 11. 03.2020

Lenda: Ftesë për Ofertë

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Lezhe

Adresa Lagjia Varosh, Lezhe

Tel/Fax 0215 234 21

E-mail spitalilezhe@shendetesia.gov.al

Faqja e Internetit www.srl.gov.al

Emri dhe adresa e personit përgjegjës:
Emri Ardiana Barbullushi

Adresa Lezhë

Tel/Fax 0693953050

E-mail ardianabarbullushi@yshoo.com

Autoriteti Kontraktor, Spitali Rajonalë Lezhë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me vlerë

të vogël me, me objekt: “Blerje Materjale dhe mjete mbrojtese (COVID-19”,

Data e zhvillimit do të jetë _13/03/2020 , ora 12:00 në adresën, www.app.gov.al

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna: (specifikimet

teknike të mallit/shërbimit/punës).\

Nr Emertimi Pershkrimi Njesia Sasia

1
Doreza ekzaminimi (
ndare sipas numrit)

Josterile,me latexnatyral, me
puder,me permasa XS,S,M,L cope 24,900.00

2 Perparese vizitoresh

Perparese vizitoresh me peshe
jo me pak se 20 gr, menge
elastike dhe jake rrethore cope 835.00

http://www.srl.gov.al
mailto:ardianabarbullushi@yshoo.com
http://www.app.gov.al


3 Kapuc per infermiere

Cope e pathurur me peshe jo
me pak se 25 gr /m2 me fund
elastik , pa latex cope 1000

4 Qese per veshje kepucesh Qese PVC, me mbyllje elastike cope 1,500.00

5 Detergjent

Dezinfektim te shpejte dhe te
vazhdueshme te te gjitha
siperfaqeve , plane sanitare
dysheme dhe objekteve .
Dezinfektatnti permban 10%
Didecildimetilammonio
Cloruro dhe 2% Isotiazolinone
Magnesio Cloruro , perdoret
duke u tretur 20 ml ne 1 literb
uje litra 100

6 Xhel Shumeperdorimesh

Per dezinfektimin e duarve te
personelit mjekesor ,
Antiseptiki shpejte dhe efektiv
i gatshem per ta perdorur pa
nevojen e perdorimit e ujit per
shplarje . Te furnizohet ne ene
1-3 litra te pajisura me dozator litra 150

7 Chlorhexidine gluconate

4% Chlorexidine gluconate,
antiseptik me efekt baktericid,
dungicid, antiviral. Per kirurget
per desinfektimin e duarve ,
larja e plote e pacienteve
perpara nderhyrjes kirurgjikale
i gatshem per ta perdorur . litra 50

8 doreza sterile
sterile,me latexnatyral, me
puder,me permasa XS,S,M,L cope 1400

9

Tvek (Veshje)

Veshje mbrojtese per mbrojtje
superiore Perbehen nga material
polipropilini dhe jane te lehta per
t'u perdorur permasa M L XL Cope 200



10

Maske respiratore

Maska e frymëmarrjes me grimcë
FFP 3 është prodhuar nga cilësi
të lartë, materialet e bardha,
polipropileni janë të buta në
lëkurë. Respiratorët janë të
disponueshëm në formë të
sheshtë të palosur ose në formë
kon, me ose pa një valvul. Maska
siguron rehati dhe frymëmarrje të
lartë për përdoruesit. Dy shirita
elastikë të kokës ndihmojnë në
mbajtjen e sigurt të
frymëmarrësit në fytyrë.

Cope 200

11

Kapuc koke

Cope e pathurur me peshe jo me
pak se 25 gr.m2 , me lidhese
poshte qafes, pa latex. Cope 100

12

Syze Mrojtese

Maska mbrojtëse sterile .Ideale
në dhomën e operacionit dhe
kudo që kërkohet mbrojtje
maksimale nga rreziku i
kontaminimit.Korniza, lentet dhe
elastiku janë bërë me materiale
hipoallergjike, siguri dhe rehati
në nivelet më të larta. Cope 170

SPECIFIKIME TEKNIKE

Afati i skadencës: jo më të vogël se 12 muaj nga data e lëvrimit të mallit në destinacion.

Skadenca duhet të jetë e shënuar në ambalazh.

Ambalazhimi të jetë i përshtatshëm , të shoqëruar me etiketat dhe markimin përkatës.

Ofertuesi i renditur ne vend te pare, duhet te paraqese dokumentacionin e kerkuar me poshte, ne
formen e kopjes se noterizuar, me date noterizimi te maparshme ne kohe apo/ dhe me date qe
perkon, me momentin e paraqitjes se dokumentacionit.

Ofertuesi i renditur ne vend te pare, duhet ta paraqise dokumentacionin brenda 24 oreve nga
momenti i konfirmimit prej tij, te vazhdimit te procedures se prokurimit, nepermet paraqitjes
apo konfirmimit ne sistem, sipas percaktimit te meposhtem.

Ky percaktim per paraqitjen e dokumentacionit e pershkruar me siper, si edhe afati i paraqitjes
eshte i vlefshem edhe per operatoret ekonomike nga i 2- ne i 10-i, ne klasifikimin e ofertave.

Dokumentacioni do te paraqitet ne zarf te vulosur me vule te ofertuesit dhe do te protokollohet
prane Autoritetit Kontraktor.

Nese dokumentacioni nuk eshte ne perputhje me kerkesat e Autoritetit Kontraktor, subjekti
skualifikohet, ne veshtrim te dispozitave te Ligjit “Per prokurimin Publik”



1.  Operatori ekonomik duhet te dorezoj nje dokument që vërteton se (subjekti juaj):

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë
objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të
deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për
Organizatat jo Fitimprurëse”.

b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me
veprimtarinë profesionale.
d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve
shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

2.Operatori ekonomik ofertues duhet të dorëzojë:

 Deklaratën mbi përmbushjen e specifikimeve teknike.

 Te paraqes, vertetim per shlyerje te detyrimeve ndaj OSHEE.

 Te paraqitet oferte e cmimit e nenshkruar dhe vulosur, prej subjektit.

 Kotrata ose fatura te ngjashme.

 Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit, kompaninë

prodhuese/MAH

3. Percaktimi i afateve

Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë autoritetit kontraktor (apo
konfirmoje vazhdimin e procedures nepermjet masazhit ne sistem) brenda 24 oreve nga
momenti i publikimit te njoftimit te fituesit nga sistemi.

Ne rast mosrealizimi kontrate nga ofertuesi i pare apo me i pare ne klasifikimin e ofertave(sipas
renditjes), deri ne ofertuesi i renditur ne vend te dhjete, do te njoftohet ofertuesi ne vijim, i cili
duhet te konfirmoje vazhdimin e procedures se prokurimit, ashtu si edhe e pari (paraqitje prane
autoritetit apo mesazh ne sistemin e APP-se), brenda 24 oreve nga marrja e njoftimit te
fituesit, ne te kundert do te kalohet tek ofertuesi vijues.

Afati i realizimit të Levrimit te mallit do të jetë: 24 muaj nga data e nenshkrimit te
kontrates, sipas kerkesave te Autoritetit Kontraktor .
Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit te kontaktit si dhe
dokuemntacionit per pagese, vertetim, fature, IBAN

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Leon KAZA


