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SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS
Nr.____Prot. Date.___.____.2019

Njoftimi i kontrates 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 Spitali Universitar i Traumes

Adresa Ruga “Lord Bajron”, Laprake, Tirane

Tel/Fax 04 453 2225

E-mail spitalitraumes@shendetesia.gov.al
Personi pergjegjes per prokurim

Gentian Halilaj

Email : gentianhalilaj@gmail.com

Cel : 0695316299

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedure e hapur

3. Fondi Limit*:
LOTI 1: Blerje materiale mjekimi specifike për sherbimin e Kirurgjisë maksilofaciale në SUT
Shumatorja e çmimeve për njësi është: 564,511.34 (Pesëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e pesëqind
e njëmbëdhjetë pikë tridhjetë e katër) Lekë pa tvsh.
Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës është: 2,606,744 (Dy milionë e gjashtëqind e gjashtë mijë e
shtatëqind e dyzetë e katër) Lekë pa Tvsh
Nr. Reference: REF-19654-04-25-2019
LOTI 2: Blerje materiale mjekimi specifike për sherbimin e Kirurgjise vaskulare në SUT
Shumatorja e çmimeve për njësi është: 4,539,543 (Katër milionë e pesëqind e tridhjetë e nëntë
mijë e pesëqind e dyzetë e tre) Lekë pa tvsh
Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 14,642,012 (Katërmbëdhjetë milionë e gjashtëqind e
dyzetë e dy mijë e dymbëdhjetë) Lekë pa Tvsh
Nr. Reference: REF-19657-04-25-2019
*Ofertimini nga OE do të bëhët me cmim për njësi dhe për efekt krahasimi, edhe vlerësimi i
ofertave të paraqitura do të bëhët në bazë të shumatores së cmimeve për njësi të zërave të furnizimit
por pa tejkaluar vlerën e përcaktuar të fondit limit për cdo lot të përllogaritur sipas sasive të
pritshme për 24 muaj”
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4. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit

5. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër "Blerje materiale mjekimi specifike për
sherbimin e Kirurgjise vaskulare dhe Kirurgjisë maksilofaciale në SUT"ndarë në dy lote (një
operator një lot)-Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara, për një përiudhë 24 mujore nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër

7. Kohëzgjatja e kontratave ose afati kohor për ekzekutimin:24 muaj nga nenshkrimi i
Marreveshjes Kuader.

8- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 20/05/2019 ora 10:00
9- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 20/05/2019 ora 10 :00

Arben ZENELAJ
DREJTOR

mailto:spitalitraumes@shendetesia.gov.al

