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MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR TROPOJË

Nr._______prot. B.Curri,

më____.____.2019

Njoftimi i kontratës 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 Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje

Adresa Rruga “Sylejman Vokshi”, Bajram Curri,Tropoje

E-mail spitalitropoje@shendetesia.gov.al

Personi pergjegjes:Nerjada Osmaj

Email:nerjada.osmaj@hotmail.com

Cel:0699961611

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese propozim,kontratat e mallrave

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerje artikuj ushqimore per spitalin Tropoje
-3 lote, Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik per cdo lot , ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara - me afat 12 muaj.

Loti I-Blerje artikuj Ushqime koloniale

Loti II- Blerje mish viçi

Loti III- Blerje buke gruri masive

4.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-07641-02-12-2019

Loti I-Blerje artikuj Ushqime koloniale REF-07643-02-12-2019

Loti II- Blerje mish viçi REF-07645-02-12-2019

Loti III- Blerje buke gruri masive REF-07647-02-12-2019
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5. Fondi limit i marreveshjes kuader per 12 muaj: 1083333 (nje milion e tetedhjete e tre mije
e treqind e tridhjete e tre) lek pa TVSH, shumatorja e çmimeve për njësi është 8453 leke.

Ndare ne 3 lote:

Lot 1 - Blerje artikuj Ushqime koloniale , me fond limit 639583 (gjashteqind e tridhjete e
nente mije e peseqind e tetedhjete e tre ) leke pa tvsh dhe shumatorja e cmimeve per njesi
7753 leke.

Lot 2- Blerje mish viçi , me fond limit 218750 ( dyqind e tetembedhjete mije e shtateqind e
pesedhjete ) leke pa tvsh dhe shumatorja e cmimeve per njesi 625 leke

Lot 3 - Blerje buke gruri masive , me fond limit 225000 ( dyqind e njezet e pese mije) leke.
dhe shumatorja e cmimeve per njesi 75 leke.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:12 muaj nga lidhja e kontrates

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:27.02.2019 ora
10:00

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:27.02.2019 ora 10 :00

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
EGZON BASHKURTI


