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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,
___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

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 dorina.hoxhaj@qsut.gov.al

Faqja në Internet www.qsut.gov.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Proçedurë e Hapur - Marrëveshje Kuadër me disa
operatorë ekonomikë (me nje OE fitues per secilin lot) ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara”,
3.Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-14249-03-19-2019

Loti 1: REF-14354-03-19-2019

Loti 2: REF-14357-03-19-2019

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Blerje materiale mjekësore për shërbimin e
Laboratorit Imunologjik ne QSUT per vitin 2019-2020” e ndare ne 2 Lote si me poshte:
Loti 1: Reagentë për Imunologjinë e Përgjithshme dhe Pajtueshmërinë Indore (Transplante)
Loti 2: Reagentë për LAZER IMUNONEFELOMETRI IMMAGE të përshtatshëm për aparatin
Beckman Coulter ose ekuivalent dhe reagentë për FLOW CYTOMETRY të pershtatshëm për
aparatin (EPICS-XL) të Beckman Coulter ose ekuivalent .
5. Fondi limit i Marrëveshjes Kuadër (në total per te 2 lotet): 3 225 688 (tre milion e dyqind e
njezet e pese mije e gjashtëqind e tetedhjete e tete) leke pa TVSH dhe 3 870 825.6 (tre milion e
tetëqind e shtatedhjete mije e tetëqind e njezet e pese pike gjashte) me TVSH dhe
Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër(ne total per te dy
lotet): 16 996 005 (gjashtembedhjete milion e nenteqind e nentedhjete e gashte mije e pese) lekë
pa TVSH dhe 20 395 206 (njezet milion e treqind e netedhjete e pese mije e dyqind e gjashte)
lekë me TVSH:
Loti 1: Reagentë për Imunologjinë e Përgjithshme dhe Pajtueshmërinë Indore (Transplante) me
Fond limit prej 377 380 (treqind e shtatedhjete e shtate mije e treqind e tetëdhjete) leke pa
TVSH dhe 452 856 (katërqind e pesedhjete e dy mije e tetëqind e pesedhjete e gjashte) me
TVSH ku fondi limit nënkupton shumatoren çmimeve të përllogaritura për njësi për çdo artikull
(lot), 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”i ndryshuar
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Rekomandimin Nr. 10419 prot, datë 26.11.2018 të Agjencisë së Prokurimit Publik mbi
përdorimin e Marrëveshjes Kuadër.
Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër për këtë lot është 4
274 600 (kater milion e dyqind shtatedhjete e kater mije e gjashteqind) lekë pa TVSH dhe 5 129
520 (pese milion e njeqind e njezet e nenete mije e peseqind e njezet) lekë me TVSH vënë në
dispozicion nga Buxheti i Shtetit per periudhën 2019 -2020.

Loti 2: Reagentë për LAZER IMUNONEFELOMETRI IMMAGE të përshtatshëm për aparatin
Beckman Coulter ose ekuivalent dhe reagentë për FLOW CYTOMETRY të pershtatshëm për
aparatin (EPICS-XL) të Beckman Coulter ose ekuivalent me fond limit prej 2 848 308 (dy
milion e tetëqind e dyzet e tete mije e treqind e tete) leke pa TVSH dhe 3 417 969.6 (tre milion e
katërqind e shtatembedhjete mije e nenteqind e gjashtedhjete e nente pike gjashte) me TVSH, ku
fondi limit nënkupton shumatoren çmimeve të përllogaritura për njësi për çdo artikull (lot),
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”i ndryshuar
Rekomandimin Nr. 10419 prot, datë 26.11.2018 të Agjencisë së Prokurimit Publik mbi
përdorimin e Marrëveshjes Kuadër.
Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër për këtë lot është
12 721 405 (dymbedhjete milion e shtateqind e njezet e nje mije e katerqind e pese) lekë pa
TVSH dhe 15 265 686 (pesembedhjete mlion e dyqind e gjashtedhjete e pese mije e gjashteqind e
tetedhjete e gjashte ) lekë me TVSH vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit per periudhën
2019 -2020.
6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga nenshkrimi i
Marreveshjes Kuader

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje 12/04/2019 , ora
10.00 , vendi www.app.gov.al

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 12/04/2019 , ora 10.00
, vendi www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Enkelejdi JOTI
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