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DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE 

MBËSHTETËSE 

 

Nr. 1487/_____Prot.                                             Tiranë, më ____.____ 2022 

 
 

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në  

Buletinin e Njoftimeve Publike)  

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor  

Emri    Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

Adresa   Rruga e Kavajës Nr 1001 Tiranë  

Tel/Fax               +355 4 2376178 

E-mail   ervin.lani@shendetesia.gov.al; anjeza.alliu@shendetesia.gov.al 

Ueb-faqe              www.shendetesia.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë  e hapur - prokurim me mjete elektronike – punë 

publike 

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-23748-04-01-2022 

Loti 1 - REF- 23750-04-01-2022 

Loti 2 - REF- 23752-04-01-2022 
 

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Rikonstruksion i qendrave shëndetësore 

(viti 2022-2023)” 

 

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 45210000-2, Punime ndërtimi 

 

 

6. Fondi limit: 103,918,778.40 (njëqind e tre milion e nëntëqind e tetëmbëdhjetëmijë e 

shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë .40) Lekë pa TVSH, ndarë në lote si më poshtë: 

Lot.1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Tiranë dhe Shkodër (13 objekte)” me fond 

limit 65,694,983.16 (gjashtëdhjetë e pesë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër 

mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tre .16) lekë pa TVSH;  
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Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Elbasan dhe Vlorë (12 objekte)” me fond 

limit 38,223,795.24 (tridhjetë e tetë milion e dyqind e njëzet e tre mijë e shtatëqind 

e nëntëdhjetë e pesë .24) lekë pa TVSH; 

 

7.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:        

Lot.1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Tiranë dhe Shkodër (13 objekte)” – 8.5 

muaj nga nenshkrimi i process verbalit te fillimit te punimeve (per objektin e pare).  

Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Elbasan dhe Vlorë (12 objekte)” – 4.6 

muaj nga nenshkrimi i process verbalit te fillimit te punimeve (per objektin e pare).  

 

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:       19/04/2022  Ora:  10:00 

 
                            

 

 

 

                                                             TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                  

                                                                                        Gelardina Prodani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Konceptoi: E.Lani 

Konfirmoi: A.Alliu, 
Miratoi:     J.Duro 

Datë: __.__.2022   

Nr. i kopjeve: 2 (dy)   

http://www.shendetesia.gov.al/

