MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROTJES SOCIALE
DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC
Adresa: Rr.”Islam Dani”, L.5, Pogradec
Formulari Nr. 2

Tel + 35538222614

E-Mail: spitalipg@hotmail.com

URDHËR PROKURIMI
Nr .5 date 18.03.2020
PËR
PROKURIMIN ME VLERË TË VOGËL

Mbështetur në nenin 29, pika 5, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, nenin 40, pika 3, Kreu IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”për nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor
Pogradec, të përdoret procedura e prokurimit me vlerë të vogël, me objekt prokurimi për sa më
poshtë:
Preventivi per blerjen e Dizifektanteve per Coronavirusin COVID-19
Nr Emertimi i artikullit
Specifikimet
Njesia Sasia
Cmimi pa
Vlera
teknike
tvsh
1 Etanol Etilik
70% Litra
320.755
2 Povidone Iodine
10% (1% Iodine) Litra
100
3 Glutaraldehide
2% Litra
100
4 Formaladehide
0.70% Litra
10
5 Klorid Benzalkonium
0.05% Litra
500
Vlera pa tvsh
Leke
Tvsh 20%
Leke
Vlera me tvsh
Leke

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
_________________________________
(emri, mbiemri, firma, vula)

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC
Adresa: Rr.”Islam Dani”, L.5, Pogradec

Tel & Fax + 355538222614

Formulari Nr. 3

E-Mail: spitalipg@hotmail.com

Pogradec me 18.03.2020
FTESE PER OFERTE

Emri dhe Adresa e Autoritetit Kontraktor
Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec
Rruga “Islam Dani” Pogradec
+355 (0) 83222614 cel:0688658763
spitalipg@hotmail.com

Emri dhe adresa e personit pergjegjes
Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail

Sefer Xhyra
Komisioni i Blerjeve te Vogla
+355 (0) 83222614 cel:0694829533
seferxhyra1@gmail.com

Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit elektronik blerje me vlerë të vogël me
objekt:Blerje materiale mjekimi per nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec
Data e zhvillimit do të jetë 24.03.2020 ora 16.00 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
1
2
3
4
5

Preventivi per blerjen e Dizifektanteve per Coronavirusin COVID-19
Emertimi i
Specifikimet teknike
Njesia
Sasia
Cmimi pa tvsh
artikullit
Etanol Etilik
70% Litra
320.755
Povidone Iodine
10% (1% Iodine) Litra
100
Glutaraldehide
2% Litra
100
Formaladehide
0.70% Litra
10
Klorid
Benzalkonium
0.05% Litra
500
Vlera pa tvsh
Leke
Tvsh 20%
Leke
Vlera me tvsh
Leke

Vlera

Kriteret per kualifkim/Pranim
 Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë pranë
autoritetit kontraktor(ne rastet kur kerkohet) brenda dites se neserme te punes nga momenti i
publikimit te njoftimit te fituesit ne Sistemin e Prokurimit Elektronik dokumentet si më
poshte:
 Ekstraktin historik te leshuar nga QKR jo me pare se 3 muaj ne te cilin te vertetohet aktiviteti
ekonomik i ofertuesit perputhet me objektin e prokurimit. Autoriteti kontraktor rezervon te drejten per
te skualifikuar operatoret te cilet nuk e kane te parashikuar ne ekstraktin e QKB objektin e
veprimtarise ekonomike sipas procedures se prokurimit.
 Operatori ekonomik ofertues të paraqesë ofertën ekonomike të detajuar sipas sasisë së kërkuar dhe
specifikimeve teknike, prodhuesin dhe vendin e prodhimit dhe si dhe të paraqesë të dhënat e plota
të personit te kontaktit.(e-mail,nr.telefoni dhe adresen)
 Afati i skadences ne diten e levrimit te mallit duhet te jete jo me i vogel se 12 muaj.
 Dokumentat e mesiperme te jene origjinale ose kopje e njehsuar me orgjinalin te noterizuara.
 Afati i lëvrimit të mallit/realizimit të shërbimit do të jetë brenda 1(nje) dite pune duke filluar nga
momenti i paraqitjes se dokumentacionit ne perputhje me ftesen per oferte.
 Vertetimin bankar ku te jete percaktuar nipti,nr.llogarise dhe ibani i subjektit.
 Deklaraten mbi permbushjen e specifkimeve teknike(shtoja 6)
Kriteret e përzgjedhjes
Fitues do te jete operatori ekonomik që ka paraqitur dokumentacionin e plote dhe çmimin më ulët
të ofertës.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
_____________________________
(emri, mbiemri, firma, vula)

[ Shtojce per tu plotesuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI I OFERTËS
Emri i ofertuesit:
____________________________________________________________________________
NIPT-i i ofertuesit: __________________________________________________________________________
Adresa e ofertuesit: _________________________________________________________________________
Për:Drejtorine e Sherbimit Spitalor Pogradec. NIPT:K93930791Q
Adresa: Lagjia nr.5,Rruga “Islam Dani”,Pogradec,Albania
LLoji i procedurës: Blerje e vogel ne rruge elektronike.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje dizifektante per nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor
Pogradec
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1.Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës] _________________________leke pa Tvsh
2.Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës] _________________________leke me Tvsh

Nr
1
2
3
4
5

Preventivi per blerjen e Dizifektanteve per Coronavirusin COVID-19
Emertimi i
Specifikimet teknike
Njesia
Sasia
Cmimi pa tvsh
artikullit
Etanol Etilik
70% Litra
320.755
Povidone Iodine
10% (1% Iodine) Litra
100
Glutaraldehide
2% Litra
100
Formaladehide
0.70% Litra
10
Klorid
Benzalkonium
0.05% Litra
500
Vlera pa tvsh
Leke
Tvsh 20%
Leke
Vlera me tvsh
Leke

Nënshkrimi i ofertuesit
________________________________________________
(Emer,mbiemer,nenshkrimi,vula)

Vlera

Shtojca 6

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]
DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në
datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt ____________ me
fond limit __________.
Unë i nënshkruari _______________,me
_______________deklaroj se:

cilësinë

e

________

të

personit

juridik

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë
këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë
deklaratë.
Data e dorëzimit të deklaratës ________________
Përfaqësuesi i ofertuesit _____________________

Nënshkrimi _____________________

V ula _______________________

