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Nr. _____ Prot. Tiranë, më _____. _____. 2020

Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në
Buletinin e Njoftimeve Publike

Njoftimi i kontrates 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 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Adresa Rruga e Kavajës Nr 1001 Tiranë

Tel/Fax +355 4 2376178

E-mail anjeza.alliu@shendetesia.gov.al, ervin.lani@shendetesia.gov.al;

Faqja në Internet www.shendetesia.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike - mallra.

3.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58400-05-18-2020

Lot. 1 REF-58402-05-18-2020

Lot. 2 REF-58404-05-18-2020

Lot. 3 REF-58406-05-18-2020

Lot. 4 REF-58408-05-18-2020

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “F.V pajisje mjekësore për spitalet si dhe
pajisje hotelerie mjekësore për fazën e I-rë për Spitalin Kukës” ndarë në lote:

1. LOT. 1 “F.V Pajisje të ndryshme mjekësore”
2. LOT. 2 “F.V Pajisje mjekesore ekografike dhe endoskopike”
3. LOT. 3 “F.V Pajisje radiologjike”
4. LOT. 4 “F.V Pajisje hotelerie spitalore”
5. Fondi limit total 91,666,742 (nëntëdhjetë e një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë
mijë e shtatëqind e dyzetë e dy) Lekë pa TVSH ndarë në 4 lote:

1. LOT. 1 “F.V Pajisje të ndryshme mjekësore” me fond limit 33,298,580 (tridhjetë e tre milion
e dyqind e nëntëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH
2. LOT. 2 “F.V Pajisje mjekesore ekografike dhe endoskopike” me fond limit 26,200,000
(njëzet e gjashtë milion e dyqind mijë) Lekë pa TVSH
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3. LOT. 3 “F.V Pajisje radiologjike” me fond limit 25,666,667 (njëzet e pesë milion e
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH
4. LOT. 4 “F.V Pajisje hotelerie spitalore” me fond limit 6,501,495 (gjashtë milion e pesëqind
e një mijë e katërqind e nëntëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Brenda 90 diteve nga data e
lidhjes se kontrates

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 11.06.2020 ora
10:00

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:11.06.2020 ora 10:00

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Gelardina Prodani

Konceptoi:A.Agalliu
Miratoi: A.Alliu,
Konfirmoi:J.Josifi
Datë: 18.05.2020
Kopje:2 (dy)

http://www.shendetesia.gov.al

