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Nr.______prot. Tiranë, më___.___.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

1.1 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 ___________________________________________

Adresa e Internetit www.shendetesia.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per Propozim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi të
sistemit të kondicionimit dhe të ashensoreve të MSHMS, me 2 lote, Marveshje kuadër ku
të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj, me disa OE, si më poshtë:

- Lot.1 Mirembajtje sistemi i kondicionimit ( MK me nje OE)

- Lot.2 Mirembajtje riparim dy ashensoret (MK me nje OE)

4. Numri i referencës së procedurës/lotit, REF-70050-05-21-2018

- Loti 1:Mirembajtje sistemi i kondicionimit (MK me nje OE), REF-70066-05-21-2018

- Loti 2: Mirembajtje riparim dy ashensoret (MK me njeOE), REF-70069-05-21-2018

5. Fondi limit:
Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi të sistemit të kondicionimit dhe të ashensoreve të
MSHMS, me 2 lote. Marveshje kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12
muaj, me disa OE, me Vlerën limit të parashikuar të MK (Vlera limit e kontratave te
pritshme që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër per 12 muaj) - 2,016, 611 (dy
milion e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh, ndarë në lote si
më poshtë:

- Loti 1: Mirembajtje sistemi i kondicionimit (MK me nje OE, ku të gjitha kushtet janë
të përcaktuara)

Vlera e parashikuar e Marreveshjes Kuadër për Lotin 1, për 12 muaj: 1,516,611 (një milion e
pesëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëmbëdhjetë) Lekë pa tvsh

- Loti 2: Mirembajtje riparim dy ashensoret (MK me nje OE, ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 12 muaj)

Vlera e parashikuar e Marreveshjes Kuadër për Lotin 2, për 12 muaj: 500,000(pesëqind mijë)Lekë
pa tvsh
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6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga nënshkrimi i
Marrëveshjes Kuadër për secilin Lot.

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 01.06.2018
www.app.gov.al

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 01.06.2018

www.app.gov.al

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Merita Xhafaj
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