
Buletini Nr. 7 datë  18 Shkurt 2019                                            Agjencia e Prokurimit Publik

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Adresa Rruga e Dibrës Nr. 372 Tiranë
Tel/Fax 04 2 362627/ 2363644
E-mail QSUT@shendetesia.gov.al 
Faqja në Internet www.qsut.gov.al 

2.  Lloji i procedurës:  “Procedurë e hapur”, Marrëveshje Kuadër (MK) me disa operatorë ekonomik
ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 12 muaj nga nënshkrimi i
marrëveshjes kuadër, me REF-40816-01-17-2018. 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Lot 2 “Materiale kancelarie të tjera zyre” 
3.1. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-40816-01-17-2018 (Loti 2)

4.  Fondi  limit  (loti  2 për QSUT Total  i  Marrëveshjes  Kuadër):  36’353’002 (tridhjetë  e  gjashtë
milion e treqind e pesëdhjetë e tre mijë e dy) Lek pa TVSH

5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nënkontraktimin):

     Vlera totale 1194872,4 (me TVSH)
Monedh

a
Lekё

Vlera Kontrata 1 232’772,4 (me TVSH)
Monedh

a
Lekё

Vlera Kontrata 2 962’100.0 (me TVSH)
Monedh

a
Lekё

6. Data e lidhjes së kontratës: Kontrata nr. 1 - 19.06.2018, Kontrata nr. 2 – 31.08.2018;

7.  Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit
Emri         “Infosoft Office”  shpk. Nr. NIPT     J62426002Q
Adresa         Autostrada Tiranë – Durrës, Km 8, Kashar, Tiranë  

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Adresa Rruga e Dibrës Nr. 372 Tiranë
Tel/Fax 04 2 362627/ 2363644
E-mail QSUT@shendetesia.gov.al 
Faqja në Internet www.qsut.gov.al 
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