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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHENDETESISE
DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK

“MBRETËRESHA GERALDINE”

Nr. ______ Prot., Datë
27.02.2018

FORMULAR I NJOFTIMIT TE KONTRATES

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine”
Adresa: Blv. Zog i I-re, Tirane
Tel/Fax: 003554 222 4878
E-mail:
Faqja e Internetit: www.suogjgeraldine.gov.al/

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per Propozim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerje kite reagent dhe materiale
konsumi laboratorike për Laboratorët Cito Patologjik, Klinik Biokimik dhe
Mikrobiologjik

Lot.1 Blerje kite reagent dhe materiale konsumi për Laboratorin Cito patologjik

Lot.2 Kite reagent për Laboratorin Klinik – Biokimik

Lot.3Materiale konsumi dhe reagente per aparaturat medika (gaz + elektrolit ) IL

Lot.4 Reagent dhe materiale konsumi për Laboratorin Mikrobiologjik

Lot.5 Reagent per Laboratorin Imunologjise

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-51957-02-27-2018

5. Fondi limit: 7,165,503.66 (shtatë milion e një qind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e
pesëqind e tre leke pikë gjashtëdhjete e gjashte qindarka pa T.V.SH)

Lot.1 Blerje kite reagent dhe materiale konsumi për Laboratorin Cito patologjik me fond
limit 106,797 (njeqind e gjashte mije e shtateqind e nentedhjete e shtate leke pa tvsh)
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Lot.2 me fond limit 3,378,866.66 (tre milion e treqind e shtatedhjete e tete mije e
teteqind e gjashtedhjete e gjashte leke pike gjashtedhjete e gjashte qindarka pa tvsh)

Lot.3 me fond limit 608,200 (gjashteqind e tete mije e dyqind leke pa tvsh)

Lot.4 me fond limit 1,153,440 (nje milion e njeqind e pesedhjete e tre mije e katerqind e
dyzete leke pa tvsh)

Lot.5 me fond limit 1,918,200 (nje milion e nenteqind e tetembedhjete mije e dyqind
leke pa tvsh)

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: nga momenti i lidhjes se
kontrates deri ne nje afat max 30.09.2018

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 12.03.2018 ora
11:00 ne faqen zyrtare te APP-se, www.app.gov.al.

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 12.03.2018 ora
11:00 ne faqen zyrtare te APP-se, www.app.gov.al.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Eliona DEMALIAJ

http://www.app.gov.al

