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MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”

Nr. _________Prot., Tiranë, më
09.08.2018.

Njoftimi i kontratës për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri S. U. “Shefqet Ndroqi”, Tiranë - Esilia Tabaku

Adresa Sauk, Tiranë.

Tel/Fax 068 80 46 402

E-mail etabaku_pune@hotmail.com

Adresa e Internetit www.sushefqetndroqi.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për Propozim.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale mjekimi për shërbimin e
Hemodinamikës” në SU “Shefqet Ndroqi” Marrëveshje Kuadër me një operator
ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj).”.

4.Numri i referencës së Proçedurës/lotit:

PROCEDURA REF-82538-08-09-2018

5. Fondi limit Fondi limit*i marrëveshjes kuadër: 2,848,995 (dy milion e teteqind e dyzet e
tete mije e nenteqind e nentedhjet e pese) Lekë pa TVSH, ku fondi limit nënkupton totalin e
çmimeve të përllogaritura për njësi për çdo artikull, referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr. 6, datë
16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”të
Agjencisë së Prokurimit Publik.

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër: 7,505,850 lekë
pa TVSH.

Nr Artikulli Njesia
1 CASB stent , stent for bifurcation lesions with 3 zones: main branch zone, transition zone, side

branch zone (Stente koronare per bifurkime me tre zona : zona e degezimit kryesore, zona e tranzitit
dhe zona e degezimit lateral)  

2
Diameter 2.5-3.0mm, length 19-20mm, 5F cope
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3
Diameter 2.5-3.5mm, length 19-20mm, 5F cope

4
Diameter 3.0-3.5mm, length 17-18mm, 6F cope

5
Diameter 3.5-4.0mm, length 17-18mm, 6F cope

6
Diameter 3.0-3.5mm, length 14-15mm, 6F cope

7
Diameter 3.5-4.0mm, length 14-15mm, 6F cope

8 Pacing system analyser (PSA) restiriliable patients cable compatibel with programmer (Kabull i
risterilizushem qe lidhet me programatorin dhe sherben si analizator per matjet gjate implantimit te
pacemakerit. cope

9
Activated Cloting Time Test System (Sistem qe mat koagulimin gjate procedures se angjioplastikes,
implantimit te stentit) cope

10
Activated Cloting Time Tubes (Tuba per matjen e koagulimit te pershtatshem me aparatin e ACT) cope

11 Perkardiocentesis Kit (Catheter tip configuration - pigtail 8.3Fr/60cm, distal lumen 0.035/089mm,
sides holes - 7 spiraling drainage holes, dilatator, PTFE-coated J curve -J radius 3mm exchange
guidewires .035-80cm, Spinal needle 18G 7.6 cm, Silk Sutures, ect.) cope

12 Drenage Bag 1000cc for percardiocentesis (Qese drenimi 1000cc per perikadiocentesis) cope
13 Right Heart catheter for right heart catheterization (katete per kateterizime te zemres se djathte) cope

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga data e nënshkrimit të
marrëveshjes kuadër për secilin lot.

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 20/08/2018
(dd/mm/vvvv) Ora: 10:00 www.app.gov.al

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 20/08/2018 (dd/mm/vvvv)
Ora: 10:00 www.app.gov.al.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Prof. Dr. Perlat KAPISYZI FCCP
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