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8.2    Kontrata fillestare është lidhur në përfundim të zhvillimit të një procedure me mjete 

elektronike 

 

Po  Jo  

8.3  Numri i referencës së procedurës së zhvilluar me mjete elektronike/lotit ____________ 

8.4  Emri dhe NIPTI i kontraktorit  

8.5 Vlera totale përfundimtare e kontratës fillestare/ lotit: 

        

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

 

9. Në rastet e tjera të përdorimit të kësaj lloj procedure prokurimi të evidentohet specifikisht baza 

ligjore e përdorimit të saj,  si vijon: 

  

Neni 33, pika 2/a   Neni 33, pika 2/b     Neni 33, pika 2/c  X 

 

Neni 33, pika 2/ç  Neni 33, pika 2/d    Neni 33, pika 3/a 

 

Neni 33, pika 4            

 

 

S.U.O.GJ  “MBRETERESHA GERALDINË” 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri:                   S.U.O.GJ  “Mbreteresha Geraldine” 

Adresa:               Blv. Zog i I-re, Tirane   

Tel/Fax:               003554 222 4878 

E-mail:    

Faqja e Internetit: www.suogjgeraldine.gov.al/ 

 

2. Lloji i procedurës:  Proçedurë me negocim, pa botim paraprak të njoftimit të kontratës 

 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Riparime te rrjetit te gazit medikal kati 0 kati 1, 

riparime te rrjetit te gazit medikal ne pavionin e Gjinekologjise ne S.U.O.GJ “Mbreteresha 

Geraldine"  referuar situates emergjente te krijuar si rezultat i termetit.  

 

(Ne zbatim te VKM-se Nr.750 dt.27.11.2019,pika 7.1, germa dh) 

 

3.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: - 

 

4. Fondi limit: 1.640.000 (nje milion e gjashteqind e dyzet mije leke) (pa TVSH). 

 

5. Vlera totale përfundimtare e kontratës: 1.968.000 (nje milion e nenteqind e gjashtedhjete e tete 

mije leke me TVSH 20%) 

 

6. Data e lidhjes së kontratës: 12.12.2019 

 

http://www.suogjgeraldine.gov.al/
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7. Emri dhe adresa e kontraktorit  

Emri    K.A.E.XH sh.p.k.  

Adresa   Rruga Fadil Rada, Ap. 1, prane  ATSH, Tirane 

Nr. NIPT                   K71420004C 

 

Ne rastin e perdorimit te procedures se prokurimit “negociim pa shpallje paraprake te njoftimit te 

kontrates”, ne rastin e shteses se kontrates, autoriteti kontraktor te plotesoje edhe te dhenat e 

meposhtme: 

 

8. Informacion mbi kontratën  fillestare (ne rastin e shteses se kontrates) 

8.1. Numri i kontrates fillestare nr. prot. Data e lidhjes se Kontrates fillestare - 

 

8.2   Kontrata fillestare eshte lidhur ne perfundim te zhvillimit te nje procedure me mjete 

elektronike 

 

Po  Jo  

 

8.3  Numri i references se procedures se zhvilluar me mjete elektronike/lotit: - 

8.4  Emri dhe NIPTI i kontraktorit  -  

8.5  Vlera totale përfundimtare e kontratës fillestare/ lotit: 

        

Vlera  Monedha Leke 

 

9. Në rastet e tjera të përdorimit të kësaj lloj procedure prokurimi të evidentohet specifikisht baza 

ligjore e përdorimit të saj, si vijon: 

  

Neni 33, pika 2/a   Neni 33, pika 2/b     Neni 33, pika 2/c  + 

 

Neni 33, pika 2/ç  Neni 33, pika 2/d    Neni 33, pika 3/a   

 

Neni 33, pika 4  

 

 

UNIVERSITETI I TIRANËS 

 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   UNIVERSITETI I TIRANËS 

Adresa  Blv. “Dëshmorët e kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë 

Tel/Fax  Tel. +35542258446 

E-mail  s_dafa@unitir.edu.al  

Faqja në Internet www.unitir.edu.al 

 

2.  Lloji i proçedurës së prokurimit:  Me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Riparime emergjente të godinave të UT të dëmtuara 

nga tërmeti i datës 26.11.2019”. 
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