
UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Universiteti i Mjeksisë, Tiranë

Adresa Rruga “Dibrës”, Nr. 371, 1005-Tiranë

Tel/Fax

E-mail lindita.kokona@umed.edu.al

Faqja në Internet www.umed.edu.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedurë e hapur Mallra

3.Numri i referencës së procedurës/lotit

Loti1: Materiale dhe reagentë për infermieri REF-77237-06-29-2018
Loti 2: Reagentë Mikrobiologjie REF-77239-06-29-2018

Loti 3: Reagentë për Farmaci REF-77241-06-29-2018

Loti 4:Materiale Laboratori Farmacie dhe Mikrobiologji(Reagentë Farmacie) REF-77243-06-29-
2018

Loti 5: Materiale stomatologjike për Departamentin e Terapisë REF-77245-06-29-2018

Loti 6: Materiale stomatologjike për Departamentin e Ortopedisë (Terapisë) REF-77247-06-29-
2018

Loti 7: Materiale stomatologjike për Departamentin e kirurgjise OMF REF-77249-06-29-2018

4. Objekti i kontratës: “Blerje materialesh laboratori dhe reagentë për Universitetin e
Mjekësisë, Tiranë”

5. Fondi limit 9.288.446(nëntë milion e dyqind e tetëdhjetë e tetë mijë e katërqind e dyzetë e
gjashtë) Lekë (pa TVSH)

Loti 1: ” Materiale dhe reagentë për infermieri” me fond limit 130.700 (njëqind e tridhjetë
mijë e shtatëqind ) Lekë (pa TVSH).

Loti 2: “Reagentë Mikrobiologjie” me fond limit 2.836.250”dy milionë e tetëqind e tridhjetë e
gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë) Lekë (pa TVSH)

Loti 3: “Reagentë për Farmaci” me fond limit 1.465.789 një milionë e katërqind e
gjashtëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e nëtë Lekë (pa TVSH)



Loti 4:”Materiale Laboratori Farmacie dhe mikrobiologjie” (Reagentë Farmacie) me fond limit
2.196.160 ( dy milionë e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë e njëqind e gjashtëdhjetë Lekë (pa
TVSH)

Loti 5: “Materiale stomatologjike për Departamentin e Terapisë” me fond limit 1.153.980 një
milionë e njëqind e pesedhjetë e tre mijë e nëntëqind e tetëdhjetë Lekë (pa TVSH)

Loti 6: “Materiale stomatologjike për Departamentin e Ortopedise (Terapisë)” me fond limit
1.082.333 një milionë e tetëdhjetë e dy mijë e treqind e tridhjetë e tre Lekë (pa TVSH)

Loti 7: “Materiale stomatologjike për Departamentin e kirurgjise OMF” me fond limit 423.234
katërqind e njëzet e tre mijë e dyqind e tridhjetë e katër Lekë (pa TVSH)

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 30 ditë nga lidhja kontrates

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 25/07/2018

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 25/07/2018
Vendi: Universiteti Mjekësisë


