REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHENDETESISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SHENDETESORE E SPECIALITETEVE NR.3

NR_______prot

Tirane me 23.02.2021

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Qendra Shendetesore Specialitetet Nr.3 Tirane
Adresa
Rruga “Qemal Stafa “ Tirane
Tel/Fax
042225440
E-mail
qshspecialitetet3@shendetesia.gov.al
Personi Pergjegjes : Lida Bezati
Email: lidabezati@yahoo.com
2. Lloji i procedurës se prokurimit: E Hapur (Marreveshje kuader)
3.Numri i referencës së procedurës REF-87996-02-23-2021
Loti 1 . REF-88009-02-23-2021
Loti 2. REF-88011-02-23-2021
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër_ Blerje kite reagente dhe materiale konsumi
per Laboratoret” per Qendren Shendetesore te Specialiteteve Nr.3, e ndare ne 2( dy) lote
Loti i Pare me objekt “Blerje kite ,reagente dhe materjale konsumi per Laboratoret per Aparatin
3CT 5CT Diatron , SAT -450 , I-Chroma Reader ,Maglum 800, Saio ,CoaData I-Smart dhe
Cobus Scan 500 / ose ekuivalent te tyre.
Loti i dyte: Blerje Kite, Reagente dhe Materjale konsumi per laboratoret
5. Fondi limit Fondi limit (në total per te dy lotet): 22,249,773 (trembedhjetemilion e katerqind
e njezete e shtatemije e shtatedhjete.) lekë pa TVSH, i ndare ne lote si me poshte:


Loti i Pare me vlere 21,522,967 (njezete e njemilion e peseqind e njezete e dymije e nenteqind e
gjashtedhjete e shtate)leke pa tvsh,



Loti I dyte ne vleren 726,806 (shtateqind e njezete e gjashtemije e teteqind e gjashte) leke
pa Tvsh

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati i levrimit per te 2(dy) Lotet
do te jete sipas kerkeses se Laboratorit te Qendres Shendtesore te Specialiteteve Nr.3
Nga momenti i lidhjes se kontrates deri ne 12 muaj.
7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 19/03/2021
8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:19/03/2021
Sqarim: Në bazë të udhëzimit të përbashkët datë 30.12.2020 nr.prot 25366 dhe nr.prot 8480
midis Agjencisë të Prokurimit Publik si dhe Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve ju
informojmë se për nënshkrimin e një kontrate publike në përfundim të proçedurës të
prokurimit operatori ekonomik duhet të ketë:
-Kopje të çertifikatës elektronike për fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin platformën
qëndrore të Faturave.
- Kopje të çertifikatës elektronike për fiskalizimin dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur
me shoqërinë e çertifikuar për zgjidhjen softëerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë
faturat nëpërmjet zgjidhjes softëerike.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
BENERETA HOXHA

