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SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS 

Nr.____Prot.        Date.___.____.2020 

 

 

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 Traumës 

Adresa   Rr. “Lord Bajron” Laprakë, Tiranë 

Tel/Fax  +355 4 2 357356 

E-mail   spitalitraumes@shendetesia.gov.al 

Faqja ne internet          

Personi pergjegjes per prokurim 

Gentian Halilaj 

Email : gentianhalilaj@gmail.com 

Cel:   0695316299 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  E hapur 

 

3.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82886-12-22-2020 

Loti nr. 1 REF-82888-12-22-2020 

Loti nr. 2 REF-82890-12-22-2020 

Loti nr. 3 REF-82892-12-22-2020 

Loti nr. 4 REF-82894-12-22-2020 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale mjekimi specifike për shërbimet 

mjeksore (Neurokirurgji, K. Vazale, K. Maksilofaciale, K. Retinale) për SUT" e ndarë në katër 

lote-Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë (një operator një lot) ku të gjitha kushtet janë 

të përcaktuara, për një përiudhë 24 mujore nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër  

 

1. Fondi limit ne total 176,032,037 (Njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë milionë e tridhjetë e dy mijë 

e tridhjetë e shtatë) Lekë pa Tvsh 

I. “Blerje materiale mjekimi për Shërbimin e neurokirurgjisë në SUT”, me fond limit: 

140,550,903(njëqind e dyzetë milionë e pesëqind e pesëdhjetë mijë e nentëqind e tre) lekë pa Tvsh 
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II. “Blerje materiale mjekimi për shërbimin e kirurgjisë maxilofaciale në SUT”, me fond limit: 

3,200,347 (tre milionë e dyqindë mijë e treqind e dyzetë e shtatë) lekë pa Tvsh 

III. “Blerje materiale mjekimi për shërbimin e kirurgjisë vazale në SUT”, me fond limit: 

25,964,587 (njezet e pesë milion e nëntëqind e gjashtedhjetë e katër mijë e pesëqind e tetëdhjetë e 

shtatë) lekë pa TVSH 

IV. “Blerje materiale kirurgjia vitreo-retinale në SUT”, me fond limit: 6,316,200 (Gjashtë milionë e 

treqindë e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind) lekë pa Tvsh 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 24 muaj duke filluar nga data e 

nenshkrimit te MK 

     

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 15.01.2021 ora 10.00 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 15.01.2021 ora 10.00 

 

 

      DREJTOR 

Arben Zenelaj 
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