REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”

Nr. _____ Prot.,
Tiranë, më ___.03.2021
Njoftimi i kontratës 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:
S. U “Shefqet Ndroqi”, Tiranë
Adresa:
Rr: “Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.
Tel/Fax:
068 82 37 718
E-mail:
info@sushefqetndroqi.gov.al; lorena.ymeri@yahoo.com
Adresa e Internetit: www.sushefqetndroqi.gov.al
2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për propozim
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale Elektrike, Hidraulike,
Marangozi dhe Vegla Pune per Specialistet” në S. U. “Shefqet Ndroqi”, ndarë me 3 lote Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE për sejcilin lot) - ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj)”.
Nr. loti

Emërtimi

Shumatorja e çmimeve për
njësi

1

Materiale Ndërtimi dhe Vegla Pune për Specialistët.

2
3

Materiale Hidraulike
Materiale elektrike
Totali

4.Numri i referencës së procedurës/lotit:

61,395.33
50,288.33
18,004.00
129,687.66

Vlera e Pritshme E
Kontratave
476,933.33
1,898,983.33
1,157,410.00
3,533,326.66

REF-90449-03-18-2021

Materiale Ndërtimi dhe Vegla Pune për Specialistët

1. REF-90478-03-18-2021
2

2. REF-90481-03-18-2021

2

3. REF-90483-03-18-2021

Materiale Hidraulike
Materiale elektrike

5. Fondi limit: Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 3,533,326.67 (tremilion e pesëqind e
tridhjetë e tremijë e treqind e njëzet e gjashtë pikë gjashtedhjete e shtatë) lekë pa TVSH.
Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi
është: 129,687.66 (njeqind e njezet e nente mije e gjashteqind e tetedhjete e shtate pike gjashtedhjete e
gjashte) Lekë pa TVSH, ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përllogaritura për njësi
për çdo artikull, referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr.6 , datë 16.01.2018 “Për përdorimin e
marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” të Agjensisë së Prokurimit Publik.
6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 24 muaj nisur nga data e
nënshkrimit të Marrëveshjes kuadër.
7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 30.03.2021; ora: 10:00.
8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 30.03.2021; ora: 10:00.
NENDREJTOR EKONOMIK
SKENDER GJONI

