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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, ___.___.2020 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
 

Emri    Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 

Adresa   Rruga e Dibres Nr. 372, Tiranë 

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

E-mail   Denis.Veseli@qsut.gov.al  

Faqja e Internetit www.qsut.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “Proçedurë e Hapur – Marrëveshje Kuadër me disa 

operatorë ekonomikë (me një OE fitues për secilin lot) ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara”. 

 

3.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74573-10-08-2020 

Loti Nr. Reference 

Loti 1: Reagentë të përgjithshëm REF-74579-10-08-2020 

Loti 2: Reagentë për Imunohistokimi të përshtatshëm për Aparatin 

Ventana Benchmark XT ose ekuivalent 
REF-74581-10-08-2020 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale mjekësore për Shërbimin e 

Anatomi-Patologjisë, në QSUT për 12 muaj”, e ndarë në lote: 

Loti 1: Reagentë të përgjithshëm 

Loti 2: Reagentë për Imunohistokimi të përshtatshëm për Aparatin Ventana Benchmark XT ose 

ekuivalent 

 

5. Fondi limit: 

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (në total për të dy 

lotet): 32,268,070 (tridhjetë e dy milion e dyqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e shtatëdhjetë) lekë 

pa TVSH dhe 38,721,684 (tridhjetë e tetë milion e shtatëqind e njëzet e një mijë e gjashtëqind e 

tetëdhjetë e katër) lekë me TVSH, i ndarë ne lote si më poshtë: 
 

 Loti 1 Reagentë të përgjithshëm: me vlerë të pritshme të kontratës që mund të lidhen 

gjatë Marrëveshjes Kuadër: 11,384,870 (njëmbëdhjetë milion e treqind e tetëdhjetë e 

katër mijë e tetëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH dhe 13,661,844 (trembëdhjetë milion 

e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e tetëqind e dyzetë e katër) lekë me TVSH. 

 Loti 2 Reagentë për Imunohistokimi të përshtatshëm për Aparatin Ventana 

Benchmark XT ose ekuivalent: me vlerë të pritshme të kontratës që mund të lidhen 

gjatë Marrëveshjes Kuadër: 20,883,200 (njëzetë milion e tetëqind e tetëdhjetë e tre mijë e 

dyqind) lekë pa TVSH dhe 25,059,840 (njëzetë e pesë milion e pesëdhjetë e nëntë mijë e 

tetëqind e dyzetë) lekë me TVSH. 
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Shumatorja e çmimeve për njësi (në total për të dy lotet) është: 5,841,000 (pese milion e 

teteqind e dyzet e nje mije) lekë pa TVSH dhe 7,009,200 (shtatë milion e nëntë mijë e dyqind) 

lekë me TVSH, i ndarë ne lote si më poshtë:  
 

 Loti 1 Reagentë të përgjithshëm: Shumatorja e çmimeve për njësi: 70,000 

(shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH dhe 84,000 (tetëdhjetë e katër mijë) lekë me TVSH.  

 Loti 2 Reagentë për Imunohistokimi të përshtatshëm për Aparatin Ventana 

Benchmark XT ose ekuivalent: Shumatorja e çmimeve për njësi: 5,771,000 (pesë 

milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e një mijë) lekë pa TVSH dhe 6,925,200 (gjashtë 

milion e nëntëqind e njëzet e pesë mijë e dyqind) lekë me TVSH. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: me afat 1 vjeçar (12 muaj nga 

nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër), me te drejte shkeputje te kontrates/MK per shkak te zbatimit 

te projekteve te PPP.  

     

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 03.11.2020, 

Ora: 10:00 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 03.11.2020, Ora: 

10:00 
 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

   Enkelejdi  JOTI 


