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                                                    REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

                                                       DREJTORIA JURIDIKE 

Nr. _______ Prot.                                                                                     Tiranë më,  ___.___.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    Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 

Adresa   Rruga e Dibrës Nr. 372, Tiranë 

Tel/Fax  Tel. +355 42 362 627    Fax. +355 42 363 644 

E-mail   mikael.metushi@qsut.gov.al  

Faqja e Internetit www.qsut.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës së prokurimit:  

Kërkesë për Propozime – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet 

janë të përcaktuara” 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër 

Riparim-mirëmbajte sisteme ajri të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni dhe linjat e 

paisjet përkatëse, në spitalin Covid-4”, për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në 

momentin e mbylljes së spitalit Covid -4. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-91192-03-25-2021 

 

5. Fondi limit:  
 

Shumatorja e çmimeve per njesi: 107,060 (njeqind e shtate mije e      gjashtedhjete) leke pa 

TVSH ku fondi limit nënkupton çmimin për njësi për çdo artikull referuar pikës 7.3 të 

Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018 të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për përdorimin e 

Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar. 

Vlera e pritshme:1,208,240 (një milion e dyqind e tetë mijë e dyqind e dyzet) lekë pa TVSH dhe 

1,449,888 (një milion e katërqind e dyzet e  nëntë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë me 

TVSH vënë në  dispozicion nga buxheti i shtetit. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 Muaj nga nënshkrimi i MK, 

me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së spitalit Covid-4. 

 

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje 

Data: 07.04.2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

mailto:mikael.metushi@qsut.gov.al
http://www.qsut.gov.al/
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Vendi: www.app.gov.al 
 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje : 

Data: 07.04.2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

Vendi: www.app.gov.al 
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