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Nr. Prot        Durres, me ___/___/_____ 

 

SHTOJCE  ne DST 
 

 

Drejtuar:     Agjensise se Prokurimit Publik 

     

Autoriteti Kontraktor :  SPITALI RAJONAL DURRES 

 

Procedura:    E Hapur   

 

 

Objekti i Prokurimit: " Furnizimi i  Shërbimit të Lavanterisë për Spitalin Rajonal 

Durrës ", me fond limit prej 166,666,500 (njëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e 

gjashtë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH 

 

 REF-10028-05-02-2017 

 

NDRYSHIM NE KRITERET E VECANTA  TE KUALIFIKIMIT 

(NDRYSHIMI I PARE) 
 

3.2 Kapaciteti ekonomik financiar:  

Pika 2 
ISHTE 

Vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar në 3 (tre) vite  (2014, 2015, 

2016),  ku vlera mesatare e tyre të jetë në një vlerë  jo më të vogël se vlera e fondit limit.  

BEHET: 

Vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar në 3 (tre) vite  (2014, 2015, 

2016),  ku vlera mesatare e tyre të jetë në një vlerë  jo më të vogël se 66’666’600 lekë pa TVSH. 

3.3 Kapaciteti teknik:  

Pika e pare 
ISHTE 

 Kontrata te ngjashme te realizuara gjate  vitit te fundit ne nje vlere jo me te madhe se 40% te 

fondit limit. 

o Per kontratat e realizuara me institucione publike duhet te paraqese kontraten perkatese 

te shoqeruar me vertetim realizimi me sukses te saj nga autoriteti kontraktor. 

http://www.sdr.gov.al/
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o Per kontratat e realizuara me subjekte private duhet te paraqese kontrata perkatese dhe 

/ose fatura tatimore te shitjes (ku te shprehen qarte data ,shumat,sasite,emertimet 

,vlerat). 

BEHET 

Kontrata te ngjashme te realizuara gjate një nga tre vitet e fundit ne nje vlere jo me te madhe 

se 40% te fondit limit. 

a. Per kontratat e realizuara me institucione publike duhet te paraqese 

kontraten perkatese te shoqeruar me vertetim realizimi me sukses te saj nga 

autoriteti kontraktor. 

b. Per kontratat e realizuara me subjekte private duhet te paraqese kontrata 

perkatese dhe /ose fatura tatimore te shitjes (ku te shprehen qarte data 

,shumat,sasite,emertimet ,vlerat). 

Shtese ne Specifikimet Teknike 

 

  Operacionet e kryera            

                                                            

Nr 

. Sherbimet                                                                          v/2013 

         

v/2014             v/2015      v/2016 

  Lindje 

natyrale 

Mesatarja  per 

4 vjete  e 

opreracioneve  

Mesatraja 

ditore  

1       Sherbimi kirurgjise     2,048      2,200         2,042         1,733    2006 5 

2 

      Sherbimi 

Ortoped&Trauma                           312            319            404            413    362 1 

3 

      Sherbimi i 

Orl&Okul.&Max/Faciale                162            208            270            194    209 1 

4 Sherbimi i Obsetrika                          1,071         1,053         1,001         1,049    1044 3 

5 Sherbimi i Gjinekologji                                  270            235            260            238    251 1 

         Per 4/vite        3,863         4,015         3,977         3,627          10,552  3871 11 

  Sherbimi i lindjeve natyrale                                                                                                                           10,562  2641 7 
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Vitet Njesia matjes.                             sasia  rrobave te lara  

 Viti 2013   kg                 190,051  

 Viti 2014   kg                 195,023  

 Viti 2015   kg                 223,023  

 Viti 2016   kg                 185,111  

Mesatraja   per 4 vite    kg                 198,302  

 

NDRYSHIM NE AFATET E ZHVILLIMIT TE PROCEDURES : 
 

ISHTE: 

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 26/05/2017 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 26/05/2017 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

BEHET: 

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 

12/06/2017 (dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 12/06/2017 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

 

 

 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor                                                       

Z. Viola CIKALLESHI 

                                                                                           ____________________ 
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NDRYSHIM NE KRITERET E VECANTA  TE KUALIFIKIMIT 

(NDRYSHIMI I DYTE) 
 

3.2 Kapaciteti ekonomik financiar:  

Pika 2 
ISHTE 

Vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar në 3 (tre) vite  (2014, 2015, 

2016),  ku vlera mesatare e tyre të jetë në një vlerë  jo më të vogël se 66’666’600 lekë pa TVSH. 

 

BEHET: 

Vertetim per xhiron vjetore te realizuar gjate 3 viteve te fundit ku vlera e tre viteve te marra se 

bashku te jete jo me e vogel se vlera e fondit limit. 

 

3.3 Kapaciteti teknik:  

Pika e 1 
ISHTE 

Kontrata te ngjashme te realizuara gjate një nga tre vitet e fundit ne nje vlere jo me te madhe 

se 40% te fondit limit . 

a. Per kontratat e realizuara me institucione publike duhet te paraqese 

kontraten perkatese te shoqeruar me vertetim realizimi me sukses te saj nga 

autoriteti kontraktor. 

b. Per kontratat e realizuara me subjekte private duhet te paraqese kontrata 

perkatese dhe /ose fatura tatimore te shitjes (ku te shprehen qarte data 

,shumat,sasite,emertimet ,vlerat). 

BEHET 

 
Shërbime të mëparshme të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit të marra sebashku, 

në një vlerë jo më të madhe se 40 % te fondit limit  

-  Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontratën/kontratat 

përkatëse të shoqëruar me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/tyre nga autoriteti 

kontraktor. 

-  Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë kontratën/kontratat 

përkatëse dhe/ose faturat tatimore të shitjes (ku të shprehen qartë datat, shumat, sasitë, 

emërtimet, vlerat)”. 

 

 

 

                     Shtese ne Pershkrimin e Shkurter te Kontrates  

http://www.sdr.gov.al/
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1 2 3 4 

Nr Pershkrimi  I sherbimit sasia kg Afati 

1 Sherbimi lavanterise dhe hotelerise per 30 muaj      476,190.0  30 muaj 

        

 

 

NDRYSHIM NE AFATET E ZHVILLIMIT TE PROCEDURES : 
 

ISHTE: 

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 

12/06/2017 (dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 12/06/2017 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

BEHET: 

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:                                    

Data: 26/06/2017 (dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 26/06/2017 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

 

 

 

 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor                                                       

Z. Viola CIKALLESHI 

                                                                                           ____________________ 
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NDRYSHIM NE AFATET E ZHVILLIMIT TE PROCEDURES 

(NDRYSHIMI I TRETE) 
 

Meqenese data 26.06. 2017 eshte feste zyrtare , dita e hapjes shtyhet me 27.06.2017. 

 

ISHTE: 

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:Data: 26/06/2017 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:Data: 26/06/2017 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

BEHET: 

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:Data: 27/06/2017 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:Data: 27/06/2017 

(dd/mm/vvvv)   Ora: 13:00 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor  

Z. Viola CIKALLESHI 

                                                                                           ____________________ 
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