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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHENDETESISE
DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK

“MBRETËRESHA GERALDINE”

Nr. ______ Prot., Datë
21.06.2018

FORMULAR I NJOFTIMIT TE KONTRATES

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Anxhela Kostandini – person pergjegjes

S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine”

Adresa Blv. Zog i I-re, Tirane

Tel/Fax 0692491916

E-mail angel_818551@yahoo.com

Faqja e Internetit www.suogjgeraldine.gov.al/

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per Propozim - Marrëveshje Kuadër me
nje operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar
(12 muaj)

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje medikamente” - Marrëveshje
Kuadër me nje operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me
afat 1 vjeçar (12 muaj)

Lot.1 – Blerje “Barna me spekter te gjere veprimi”
Lot.2 – Blerje “Human Albumin Serum - 20%-100ML – Flakon”
Lot.3 – Blerje “Human hepatitis B imunoglobulin - 50 UI/ml-2ml – Flakon”
Lot.4 – Blerje “Phytomenadion (Vitamin K) - 10mg/1ml – Ampule”
Lot.5 – Blerje “Barna per perdorim spitalor”

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75792-06-21-2018
Lot.1 – REF-75794-06-21-2018
Lot.2 – REF-75796-06-21-2018
Lot.3 – REF-75798-06-21-2018
Lot.4 – REF-75800-06-21-2018
Lot.5 – REF-75802-06-21-2018

5. Fondi limit i marrëveshjes kuadër (per te gjitha Lotet në total, për të gjitha
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medikamentet), Vlera e pritshme e kontratës që mund të lidhen gjatë marrëveshjes
kuadër (per te gjitha Lotet në total, për të gjitha medikamentet): 2,432,705.24 (dy
milion e katërqind e tridhjetë e dy mijë e shtatëqind e pesë lekë e njëzetë e katër
qindarka) lekë, pa tvsh.

Lot 1: Fondi limit - 862,491.15 (teteqind e gjashtedhjete e dymije e katerqind e
nentedhjete e nje leke e pesembedhjete qindarka)

Lot 2: Fondi limit - 150,336.83 (njeqind e pesedhjete mije e treqind e tridhjete e gjashte
leke e tetedhjete e tre qindarka)

Lot 3: Fondi limit – 1,105,482.76 (njemilion e njeqind e pese mije e katerqind e
tetedhjete e dy leke e shtatedhjete e gjashte qindarka)

Lot 4: Fondi limit – 29,978.59 (njezete e nente mije e nenteqind e shtatedhjete e tete leke
e pesedhjete e nente qindarka)

Lot 5: Fondi limit – 284,415.91 (dyqind e tetedhjete e katermije e katerqind e
pesembedhjete leke e nentedhjete e nje qindarka)

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: nga momenti i lidhjes se
kontrates sipas afateve te levrimit te percaktuara ne DT, per 12 Muaj.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 02.07.2018 ora
11:00 ne faqen zyrtare te APP-se, www.app.gov.al.

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 02.07.2018 ora
11:00 ne faqen zyrtare te APP-se, www.app.gov.al.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Eliona DEMALIAJ
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