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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE  

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”

Nr. ___ Prot.,                                                                                          Tiranë më 29.03.2021.     

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   Rr. Shefqet Ndroqi, Sauk, Tiranë.  

Tel/Fax  069 84 46 756  

E-mail   skendergjoni@yahoo.com, etabaku_pune@hotmail.com.  

Faqja e Internetit  www.sushefqetndroqi.gov.al.  

Person përgjegjës për hedhjen ne  SPE të kësaj Proçedure: Esilia TABAKU.  

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Proçedurë e Hapur – me mjete elektronike – 

shërbim - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë 

të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ”.  

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Evadim i mbetjeve të rrezikshme, në S. 

U. ”Shefqet Ndroqi”, Tiranë” - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku 

të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ”.  

Nr.  Emërtimi  Sasia në kg  

1 Të Mprehta (age, ampula, bisturi, shishe qelqi, vigona). 26,520 

2 Të Buta (garza, pambuk, leukoplast) 31,000 

3 Plastike (Shiringa, aparate perfuzioni, shishe serumesh, tuba, katater)  18,254 

4 Mbetje anatomike  5,800  

5  Citostatike.  12  

 Totali   81,586  

 

 4. Numri i referencës së Proçedurës/lotit: REF-91428-03-29-2021.  

5. Fondi limit:  15,703,720 (pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tremijë e shtatëqind e njëzet) lekë pa 

TVSH. Fondi limit  i Shumatorja e çmimeve për njesi: 1,215 (njëmijë e dyqind e pesëmbëdhjetë) 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”, i ndryshuar, të  Agjencisë së Prokurimit Publik. 

2. Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (në total) për 12 

muaj: 15,703,720 (pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tremijë e shtatëqind e njëzet) lekë pa TVSH.  
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6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 1 vit (12 muaj) nga nënshkrimi i 

Marrëveshjes Kuadër     
7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 23.04.2021, ora: 10:00.  

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 23.04.2021, ora: 10:00.  

 

 

NËNDREJTOR EKONOMIK  

                                                                          Skënder GJONI  
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