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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

QENDRA SPITALORE “XH.KONGOLI” ELBASAN

Nr. ________prot. Elbasan, më
29.01.2018

SHTOJCE

TE GJITHË OPERATORËVE EKONOMIKË TË INTERESUAR

Lënda : Mbi modifikimet në dokumentat e tenderit

Qendra Spitalore ”Xh.Kongoli” Elbasan, njofton të gjithë operatorët ekonomike të interesuar se
në zbatim te pikes 2 të nenit 42 të ligjit 9643 datë 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, të
ndryshuar, në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit, “Sherbimi i rojeve private”,
bëhen ndryshimet si me poshtë vijon:

Ne DST Seksioni 2 Objekti I Kontrates, pika 2.8 (Gabim material)

ISHTE

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi i Marrveshjes Kuader per 12 muaj- 20.533.376,55 (njezetmilion e peseqind
e tridhjete e tremije e treqind e shtatedhjete e gjashte presje pesedhjete e pese)
LEKE PA TVSH ku fondi prej 16.145.423,21 (gjashtembedhjetemilion e njeqind
e dyzet e pesemije e katerqind e njezet e tre presje njezet e nje) leke pa tvsh
parashikuar per vitin 2018 dhe fondi prej 4.387.953,34 (katermilion e treqind e
tetedhjete e shtatemije e nenteqind e pesedhjete e tre presje tridhjete e kater) leke
pa tvsh parashikuar per vitin 2019.

2. Fondi limit per nje vendroje/DITORE 7.986,97 (shtatemije e nenteqind e
tetedhjete e gjashte presje nentedhjete e shtate) leke pa tvsh

3. Fondi limit per nje sistem alarmi/DITORE 161,13 (njeqind e gjashtedhjete e nje
presje trembedhjete) leke pa tvsh

4. Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit

5. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : “Sherbimi i rojeve private” –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara - me afat 12 muaj

BEHET
2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi i Marrveshjes Kuader per 12 muaj- 20.533.376,55 (njezetmilion e peseqind
e tridhjete e tremije e treqind e shtatedhjete e gjashte presje pesedhjete e pese)
LEKE PA TVSH ku fondi prej 16.145.423,21 (gjashtembedhjetemilion e njeqind e
dyzet e pesemije e katerqind e njezet e tre presje njezet e nje) leke pa tvsh
parashikuar per vitin 2018 dhe fondi prej 4.387.953,34 (katermilion e treqind e
tetedhjete e shtatemije e nenteqind e pesedhjete e tre presje tridhjete e kater) leke
pa tvsh parashikuar per vitin 2019.

2. Fondi limit per nje vendroje/DITORE 7.990,5 (shtatemije e nenteqind e
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nentedhjete presje pese) leke pa tvsh
3. Fondi limit per nje sistem alarmi/DITORE 161,13 (njeqind e gjashtedhjete e nje
presje trembedhjete) leke pa tvsh
3. Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : “Sherbimi i rojeve private” –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara - me afat 12 muaj

Ne DST shtojca 1 (tabela)

ISHTE

1 2 3 4 5

N
r

Përshkrimi i Shërbimeve Njesia Sasia Çmimi
Njësi /dite

Afati i
perllogaritur
ne dite

1. Sherbimi i ruajtjes Qendres Spitalore me
nje vendroje me (3 turne)

dite 34.86 365 dite

2. Sherbimi i ruajtjes objektit me sistem
alarmi sipas tabeles specifikimeve
teknike shtojca 9

dite 2 365 dite

Çmimi Neto
TVSH (%)
Çmimi Total

BEHET

1 2 3 4 5

N
r

Përshkrimi i Shërbimeve Njesia Sasia Çmimi
Njësi /dite

Afati i
perllogaritur
ne dite

1. Sherbimi i ruajtjes Qendres Spitalore me
nje vendroje me (3 turne)

dite 1 365 dite

2. Sherbimi i ruajtjes objektit me sistem
alarmi sipas tabeles specifikimeve
teknike shtojca 9

dite 1 365 dite

Çmimi Neto
TVSH (%)
Çmimi Total

Ne DST shtojca 8, Kapaciteti Teknik, pika 4

ISHTE
Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga administrata tatimore, që ka paguar
detyrimet fiskale, si dhe liste e pagen e punonjesve te sherbimit te cilet terheqin pagen
nepermjet bankomatit te vulosur nga banka me mandate pagesen perkatese,paguar konform
VKM nr.399, date 03.05.2017 ”Per percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi” dhe ligjit
75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, per periudhen Maj-Dhjetor 2017, per jo me
pak se 47 (dyzeteshatate) punonjes sherbimi per çdo muaj.
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BEHET
Operatori ekonomik duhet te paraqese liste pagesen e pagave (borderon e pagave te punonjesve
sherbimit te cilat i terheqin nga bankomati) te vulosura nga banka me mandate pagesen
perkatese, paguar konform VKM nr.399, date 03.05.2017”Per pagen minimale” dhe ligjit
75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”,(zbritur detyrimet e punemarresit) per
periudhen Maj- Dhjetor 2017 per jo me pak se 47 (dyzeteshatate) punonjes sherbimi per çdo
muaj.

Data e zhvillimit te tenderit
Mbeshtetur ne ligjin Nr.9643, date 20.11.2006, (i ndryshuar me ligjin 182/2014 dhe me ligjin
Nr.47/2017) “Per Prokurimin Publik”, neni 42, pika 2/1, dhe ne VKM Nr.914, datë 29.12.2014
“Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”(i ndryshuar me VKM Nr. 797, datë
29.12.2017),Kreut VII,Neni 62, per shkak te modifikimit te dokumentave te tenderit, data e
zhvillimit te tenderit dhe afati perfundimtar per dorezimin e ofertave do te shtyhet me 5 (pese)
dite.

Ishte: parashikuar date 19.02.2018 ora :10.00 vendi: website e APP-se (www.app.gov.al)

Behet: Shtyhet per ne date 26.02.2018, ora 10.00 vendi: website e APP-se (www.app.gov.al)

Të gjitha të dhënat e tjera në dokumentat e tenderit mbeten të pandryshueshme.

Ngarkohet Administratori i sistemit elektronik të prokurimeve dhe Njësia e prokurimit të bëjnë
veprimet përkatëse konform udhëzimit të Agjencisë së Prokurimit “ Per modifikimin e
dokumentave dhe shtyrjen e afatit ne sistemin e prokurimit elektronik”.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

D R E J T O R E
Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ

http://www.app.gov.al
http://www.app.gov.al

