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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

NJËSIA E PROKURIMIT 

Nr. _______ Prot.                                                  Tiranë më, ___.___.2020 

 

LËNDA:  Shtojcë për modifikimin e DST për proceduren e prokurimit me objekt: “Furnizim 

me oksigjen të lëngshëm mjekësor për nevojat e QSUNT” (për 12 muaj)” me REF-

80448-11-27-2020;  

 

                                                                                                    Miratoi: 
 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 
 

                                                                                                      Enkelejdi JOTI 

 

Mbështetur në nenin 42, pika 2, te Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të 

ndryshuar dhe nenit 62 të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te Prokurimit 

Publik”, te ndryshuar, si dhe mbeshtetur ne kerkesat e bere nga OE të interesuar në SPE, për 

proceduren e prokurimit me objekt: “Furnizim me oksigjen të lëngshëm mjekësor për nevojat e 

QSUNT” (REF-80448-11-27-2020): “Procedurë e Hapur Mbi Kufirin e Lartë Monetar” - 

Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomikë (një OE fitues) ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara, me afat 12 muaj, me Vlerë të pritshme: 908’315’199 (nëntëqind e tetë milion e 

treqind e pesëmbëdhjetë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH. Çmim për njësi 

për një litër O2 të lëngshëm mjekësor: 135.22 (njëqind e tridhjetë e pesë presje njëzet e dy) Lekë 

pa TVSH, fond i vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit për një periudhë kohore për 12 muaj nga 

nënshkrimi i MK, sipas Vendimit nr. 3596/3prot., datë 21.11.2020, bëhen keto ndryshime në 

dokumentet e tenderit si më poshtë vijon: 

 

*** 

I.  

Ne DST ne Shtojcën 9, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Seksioni 2.3 Kapaciteti 

teknik, pika dh):  

 

ISHTE:   

 

dh) Operatori Ekonomik ofertues, duhet të paraqesë Autodeklarate qe merr përsipër që 

brenda 5 (pesë) ditëve nga lidhja e kontratës, të bëjë zëvendësimin e Tankerave me Nr. 

Rendor 2, 3, 4, 5, 6, 7, të cilat nuk janë pronë e QSUT-së, si dhe se në rastin e nevojës së 

ndërrimit të Tankerave, do të bëjë më parë pajisjen me nga 6 (gjashtë) bombola 

oksigjeni gaz, rampat si më poshtë dhe rampat e Kardiokirurgjisë dhe Spitalit të 

Specialiteteve (Francez) për siguruar gatishmerinë e furnizimit me oksigjen të 

shërbimeve spitalore.  

 

Konsumi ditor si më poshtë:  

 

1. Rampa e oksigjenit pranë Spitalit Onkologjik 100 (njëqind) bomola 40 litërshe me presion 

125 bar 

2. Rampa e oksigjenit pranë Spitalit Pediatri 40 (dyzet) bombola 40 litërshe me presion 125 

bar. 
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3. Rampa e oksigjenit pranë Spitalit Neurokirurgji 40 (dyzet) bombola 40 litërshe me presion 

125 bar. 

4. Rampa e oksigjenit e Spitalit të Ri me 60 (gjashtëdhjetë) bombola 40 litërshe me presion 

125 bar. 

 

Shënim*: Sasia e oksigjenit të gaztë të konsumuar gjatë ditëve të instalimit të tankerave do të 

konvertohet në oksigjen të lëngët. Numri i tankerave mund të jetë objekt ndryshimi sipas 

nevojave të AK. 

 

 

BËHET:  

  

dh) Operatori Ekonomik ofertues, duhet të paraqesë Autodeklarate qe merr përsipër që 

brenda 5 (pesë) ditëve nga lidhja e kontratës, të bëjë zëvendësimin e Tankerave me Nr. 

Rendor 2, 3, 4, 5, 6, 7, të cilat nuk janë pronë e QSUT-së, si dhe se në rastin e nevojës së 

ndërrimit të Tankerave, do të bëjë më parë pajisjen me nga 6 (gjashtë) bombola 

oksigjeni gaz**, rampat si më poshtë dhe rampat e Kardiokirurgjisë dhe Spitalit të 

Specialiteteve (Francez) për siguruar gatishmerinë e furnizimit me oksigjen të 

shërbimeve spitalore. Disponimin e tankerave, duhet ta vërtetojë nëpërmjet 

dokumentacionin ligjor si: faturë tatimore shitje ose formular zhdoganimi per importin e 

tankerave ose kontrate qiraje (Qeradhenesi duhet te paraqese faturen tatimore te blerjes ose 

formularin e cdoganimit) ose vertetimin nga ISHTI; 

 

Konsumi ditor si më poshtë:  

 

1. Rampa e oksigjenit pranë Spitalit Onkologjik 100 (njëqind) bomola 40 litërshe me presion 

125 bar 

2. Rampa e oksigjenit pranë Spitalit Pediatri 40 (dyzet) bombola 40 litërshe me presion 125 

bar. 

3. Rampa e oksigjenit pranë Spitalit Neurokirurgji 40 (dyzet) bombola 40 litërshe me presion 

125 bar. 

4. Rampa e oksigjenit e Spitalit të Ri me 60 (gjashtëdhjetë) bombola 40 litërshe me presion 

125 bar. 

 

Shënim*: Sasia e oksigjenit të gaztë të konsumuar gjatë ditëve të instalimit të tankerave do të 

konvertohet në oksigjen të lëngët. Numri i tankerave mund të jetë objekt ndryshimi sipas 

nevojave të AK. 

 

Shënim**: Oksigjeni mjekesor gaz i perdorur ne bombula i cili do të të përdoret gjatë 

periudhës së zëvendësimit të çisternave të oksigjenit të lëngshëm duhet te jete i regjistruar 

sipas pikes 2.3/b dhe 2.3/c te kritereve te kualifikimi”, në të cilën thuhet 2.3/b “Për barnat e 

autorizuara për tregtim në Republikën e Shqipërisë, duhet të paraqitet dokument lëshuar nga 

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore që bari i ofertuar është i pajisur me 

autorizim për tregtim në Republikën e Shqipërisë ose çertifikatë regjistrimi e barit për tregtim 

në RSH, brenda afatit të vlefshmërisë”. 2.3/c)Për barnat e paautorizuara për tregtim në 

Republikën e Shqipërisë, bari që ofertohetduhet: të ketë marrë autorizim për tregtim dhe të 

qarkullojë në njërin nga vendet e Bashkimit Europian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 

Kanada, Turqi, Zvicër, Izrael, Japoni, Australi; /ose/ të jetë i prodhuar në vendet e Ballkanit, 

vetëm kur ka marrë autorizim për tregtim dhe qarkullon në vendin e tyre, / ose/ - te jetë i 

pajisur me autorizimin e tregtimit nga Agjencia Europiane e Vlerësimit të Barnave (EMA) ose 

Institucioni i Administrimit për Ushqimin dhe Barnat (FDA) i Shteteve të Bashkuara të 
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Amerikës. Si dhe: Gjatë periudhës së zëvendësimit të tankerave të oksigjenit të lëngshëm, OE 

merr përsipër me anë të një autodeklarate mbulimin e nevojave aktuale në QSUNT me 

oksigjen të gaztë, me anë të bombulave duke patur parasysh se konsumi aktual në QSUNT, 

është rreth 20,000 litra oksigjen i lëngshëm në 24 orë. Bombulat e oksigjenit të gaztë të 

përdorura gjatë periudhës së zëvendësimit të takerave të oksigjenit të lëngshëm duhen të jenë 

të regjistruara dhe çertefikuara ISHTI sipas ligjit për enët nën presion ose ekuivalente e saj.  

 

II.  

 

Ne DST ne Shtojcën 9, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Seksioni 2.3 Kapaciteti 

teknik, mbas pikës e) shtohet gërma ë) me përmbajtje:  

 

ë) Operatori Ekonomik ofertues, duhet të paraqesë Autodeklarate qe merr përsipër se gjatë 

periudhës së zëvendësimit të tankerave të oksigjenit të lëngshëm, merr përsipër mbulimin e 

nevojave aktuale në QSUNT me oksigjen të gaztë me anë të bombulave duke patur parasysh 

se konsumi aktual në QSUNT është rreth 20,000 litra oksigjen i lëngshëm në 24 orë dhe se 

bombulat e oksigjenit të gaztë të përdorura gjatë periudhës së zëvendësimit të tankerave 

të oksigjenit të lëngshëm do të jenë të regjistruara dhe çertefikuara ISHTI sipas ligjit 

për enët nën presion ose ekuivalente e saj. 

 

***   

III.  
 

Ne DST ne Shtojcën 10, Specifikimet Teknike: pika me nr. rendor 1 me përshkrimin 

(Furnizimi bëhet me autobotet e furnizuesit të paisur me leje për) 1. Transport gazra 

mjekësore nën presion nga Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial. (Leje nga ISHTI 

(http://www.ishti.gov.al/), hiqet.  

 

***   

IV.  

Afati kohor për dorëzimin/hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje për 

procedurën e prokurimit me objekt “Furnizim me oksigjen të lëngshëm mjekësor për 

nevojat e QSUNT” (REF-80448-11-27-2020), shtyhet me 17 ditë (10 ditë sipas nenit 62 

dhe 7 ditë në mënyrë që të plotësohet afati ligjor i publikimit sipas përcaktimeve të nenit 

33/4/a dhe c dhe nenit 78/6/d të VKM 914/2020), si me poshte:  

 
 

ISHTE: Data: 15/01/2021 Ora: 10:00 

Vendi: www.app.gov.al 
 

BËHET: Data: 01/02/2021 Ora: 10:00 

Vendi: www.app.gov.al 
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