
I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Gjirokaster

Adresa Lagjja “18 Shtatori”,Gjirokaster

Tel/Fax 0842 6 3768

E-mail ________________________

Adresa e Internetit _______________________

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror Institucion i pavarur

 

Njësi e qeverisjes vendore Tjetër

 

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti

tjetër

Po  Jo 

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF -43314-02-01-2018

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera

  

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo 

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër



Me një Operator Ekonomik 

Me disa operatorë ekonomikë 

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo 

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: 1(një)

(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet

Marrëveshja Kuadër).

2.6 Kushtet që do të zbatohen në rastin e rihapjes së

konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes

elektronike.

Nuk do të ketë rihapje të konkursit.

Kontratat do të lidhen sipas kërkesave të

AK, me operatorin ekonomik me të

suksesshëm, icili do të ofrojë çmimin më

të ulët për një vendroje për një muaj.

Dhënia e kontratave do të behet nga

Spitali Rajonal Gjirokaster

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi i Marrveshjes Kuader per 12 muaj – 2.061.180 (dymilion e gjashtedhjete e njemije
e njeqind e tetedhjete) leke pa TVSH

2. Fondi limit per nje vendroje/DITORE – 5.400 (pesë mijë e katerqind) lekë pa TVSH
3. Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
privat të godinës dhe e ambienteve rrethuese të godines Spitalit Rajonal Gjirokaster –
Marreveshje Kuader - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- me afat 12 muaj, nga ora 16.00 - 08.00 në shtate ditet e javes.

2. 9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

Kohëzgjatja në muaj _______________________ose

duke filluar nga ______________me përfundim ___________________

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër



Kohëzgjatja në muaj: 12 (dymbëdhjetë) ose ditë: ����(nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër(jo

më shumë se (4) vjet)

Ose duke filluar nga ��/��/��(dd/mm/vvvv)

Përfunduar më ��/��/��(dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekt i kontratës/marrëveshjes kuadër:

Spitali Rajonal Gjirokaster.

2.11 Ndarja në Lote:  

Po  Jo 

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)

1_____________________________________________________________________________2._____

_______________________________________________________________________3.____________

________________________________________________________________etj.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e

veçantë.

2.13 Opsionet:  

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): JO

Ose: nga në 

2.14 Do të pranohen variantet:  

Po  Jo 

2.14.1 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit

(TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së

Informacionit:

Po  Jo 

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit



(TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo 

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit shtojcës 4

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Kërkesë për propozim

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po  Jo 

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anulluar____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anulluar __________________________

c) Fondi limit i procedurës së prokurimi të anulluar ___________________________________

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

A) çmimi më i ulët 

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme 

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë 

etj. pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

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

Data: 12/02/2018 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00

Vendi:www.app.gov.al



Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë

ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Data: 12/02/2018 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00

Vendi:www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertate paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë atyre

Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Shqip


Anglisht 

Tjetër _______________

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete

elektronike):

Po  Jo


Nëse Po

Monedha _________ Çmimi _______

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë.

Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Emri Spitali Rajonal Gjirokaster

Adresa __________________

http://www.app.gov.al


Tel/Fax _________________

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 01/02/2018

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 Spitali Rajonal Gjirokaster

Adresa Lagjja “18 Shtatori”,Gjirokaster

Tel/Fax +355 8426 37 68

E-mail spitaligjirokaster@shendetesia.gov.al

Adresa e Internetit _______________________

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për propozim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje privat

të godinës dhe e ambienteve rrethuese të godines së Spitalit Rajonal Gjirokastër – Marreveshje

Kuader - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj,

nga ora 16.00 - 08.00 ne shtate dite te javes.

4. Numri i referencës së procedurës/lotit :REF -43314-02-01-2018



5. Fondi i Marrveshjes Kuader per 12 muaj – 2.061.180 (dymilion e gjashtedhjete e njemije e

njeqind e tetedhjete) leke pa TVSH

6. Fondi limit për një vendroje/DITORE - 5.400(pesë mijë e katerqind) lekë pa TVSH

7. Kohëzgjatja e Marrveshjes Kuader: 12 muaj

8. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 12/02/2018 Ora: 10.00

9. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 12/02/2018 Ora: 10.00


