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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 

DREJTORIA JURIDIKE 

 

 

Nr. ______ Prot.                                   Tiranë, më ___.___.2018 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza” 

Adresa   Rruga e Dibres Nr. 372, Tirane 

Tel/Fax  Tel. +355 42 362 627    Fax. +355 42 363 644 

E-mail   briken.lala@qsut.gov.al   

Faqja e Internetit www.qsut.gov.al   

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “Proçedurë e hapur – Marrëveshje Kuadër me afat 3 vjeçar 

(36 muaj), me një operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara”. 

 

3.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-99599-12-17-2018 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Furnizim me Materiale Mjekësore ne Shërbimin 

e Hemodializes në QSUT për vitin 2019-2021”  

 

5. Fondi limit:  Fondi limit i Marrëveshjes Kuadër: 199’990’660,55 (njëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e gjashtëqind 

e gjashtëdhjetë, presje pesëdhjetë e pesë) Lek pa TVSH ku fondi limit 

nënkupton vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen përgjatë gjithë 

marrëveshjes kuadër, për periudhën 2019 - 2021, referuar pikës 7.3 të  

Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018 të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për 

përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete 

elektronike”, të ndryshuar., si dhe rekomandimit nr. 10419 prot., datë 

26.11.2018 “Rekomandim mbi përdorimin e marrëveshjes kuadër” të APP. 

 

Fondi Limit për njësi (për 1 Set trajtimi) është 5’348,06 (pesë mijë e tre 

qind e dyzet e tetë, presje zero gjashtë) Lek pa TVSH, ku një SET 

përbëhet nga disa artikuj, dhe shërben për 1 (një) seancë trajtimi 

adult/pediatric. Fondi limit për njësi (Set) shërben për të vlerësuar ofertën 

duke u bazuar në çmim për njësi (Set) sipas përcaktimit të pikës 5.3 të 

Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018 të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për 
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përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete 

elektronike”, të ndryshuar. 

 

Vlera e pritshme e kontratatve që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër 

(në total për të gjitha vitet): 199’990’660,55 (njëqind e nëntëdhjetë e 

nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë, presje pesëdhjetë e pesë) Lek pa TVSH dhe 

239’988’792,66 (dyqind e tridhjetë e nëntë milion e nëntëqind e 

tetëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy, presje 

gjashtëdhjetë e gjashtë) Lek me TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti 

i Shtetit, për vitin 2019 – 2021 nga ku: 

 

- Për vitin 2019, me vlerë të pritshme të kontratës/kontratave 

66.663.553,52 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e tre mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre, presje 

pesëdhjetë e dy) Lek pa TVSH, dhe 79.996.264,22 (shtatëdhjetë e 

nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë e katër, presje njëzet e dy) lek me TVSH. 

- Për vitin 2020, me vlerë të pritshme të kontratës/kontratave 

66.663.553,52 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e tre mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre, presje 

pesëdhjetë e dy) Lek pa TVSH, dhe 79.996.264,22 (shtatëdhjetë e 

nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë e katër, presje njëzet e dy) lek me TVSH. 

- Për vitin 2021, me vlerë të pritshme të kontratës/kontratave 

66.663.553,52 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e tre mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre, presje 

pesëdhjetë e dy) Lek pa TVSH, dhe 79.996.264,22 (shtatëdhjetë e 

nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë e katër, presje njëzet e dy) lek me TVSH. 
 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: me afat 3 vjeçar (36 muaj nga 

nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër).   

       

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
Data: 21.01.2019 Ora: 10:00 www.app.gov.al 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Data: 21.01.2019 Ora: 10:00 www.app.gov.al 

                                                           

                                                                       TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 
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