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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE  

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”  

 
 

Nr. ___ Prot.,                                                                                       Tiranë më ____.____.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 “Shefqet Ndroqi”, Tiranë   

Adresa   Sauk, Tiranë.  

Tel/Fax  068 80 46 402   

E-mail   info@sushefqetndroqi.gov.al 

Adresa e Internetit         www.sushefqetndroqi.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  E HAPUR- mallra 

 

3.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-67469-07-30-2020  

Loti 1: REF-67471-07-30-2020 

Loti 2:  REF-67473-07-30-2020 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  

 

“Blerje materiale mjekimi te pergjithshme dhe materiale mjekimi konsumi dhe 

kirurgjikale për nevoja spitalore SUSHN” ndarë në dy lote;  

 

 

Lot 1. Materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja spitalore 

Nr Emertimi Specifikime Njesia Sasia  

1 Doreza ekzaminimi 

(ndare sipas numrit) 

Josterile , me latex natyral , me puder , me 

permasa XS, S, M, L. AQL 1.0 dhe pesha 5 

gr. Te kete Standartin EN 455 PART 1 EN 

455 PART 2 EN 455 PART 3 EN 455 PART 

4/ ose SSH/ EN ekuivalent 

Copë       419,000  

 

 

Lot 2 Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja  
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5. Fondi limit :  

 

Fondi limit per kete objekt prokurimi ( Loti 1 + Loti 2) eshte:      

15,840,390.00 (pesembedhjete milion e teteqind e dyzet mije e treqind e nentedhjete) Lekë pa 

TVSH. 

 

Fondi limit - Lotit 1 - Materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja spitalore - eshte :      

4,110,390.00    Lekë pa TVSH. 

Fondi limit - Loti 2 -  Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore- eshte :  

11,730,000.00   Lekë pa TVSH. 

 

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

se kontrates me përfundim ne njoftimin e MSHMS-se, per nderprerjen e kesaj Kontrate por 

jo me vone se data 31.12.2020. 
 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 26/08/2020, ora 10:00 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 26/08/2020, ora 10:00 

 

  

 

 NËNDREJTOR EKONOMIK  

                                                                         Skënder GJONI  
 

Nr Emertimi Specifikime Njesia Sasia 

1 Perparese kirurgu sterile Perparese kirurgu me peshe jo me 

pak se 55 g / cm2. , me fundin e 

kraheve 8 cm te thurura ,  me jake 

rrethore, me kemishe me materjal PP 

, e sterilizuar , me permasat  L ; XL ; 

XXL. ngjyre jeshile ose blu 

Copë           7,000  

2 Perparese vizitoresh Perparese vizitoresh me peshe jo me 

pake se 20 gr , me menge elastike 

dhe jake rrethore 

Copë         15,000  

3 Maske kirurgjikale  Cope e pathurur me 3 shtresa, 

celluloze , poliester , fiber , koficenti 

i filtrimit ≥ 99 %  , me pershtates per 

hunden dhe lidhese , dimesionet 90 

mm x 180 mm , pesha 2.8 gr  

Copë         30,000  

4 Kapuc per infermjere Cope e pathurur me peshe jo me pak 

se 25 gr.m2 me fund elastik , pa 

latex. 

Copë         20,000  
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