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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 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    Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë  

Adresa   Sauk, Tiranë. 

Tel/Fax              069 84 46 756    

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

lorena_rexhepi@yahoo.it, lindikapaj@hotmail.com.  

Adresa e Internetit www.sushefqetndroqi.gov.al 

Personi Përgjegjës për hedhjen e proçedurës: Esilia Tabaku.  

 

Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për propozim – Prokurim me mjete Elektronike – 

Mallra - Marrëveshje Kuadër - me disa operatorë ekonomik - me një operator për sejcilin lot - ku 

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

 

2. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Blerje Kite dhe Reagente” në SU “Shefqet 

Ndroqi” Tiranë, ndarë në lote, gjithsej 5 lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik 

(një Operator të vetëm Ekonomik fitues për sejcilin lot) - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - 

me afat 1 vjeçar (12 muaj)”.  

 

loti, 

Nr.  

Emërtimi i lotit  Fond Limit per 

Njesi/lot (lekë 

pa TVSH)  

Vlera e pritshme e 

kontratave sipas loteve per 

12 muaj, lekë pa TVSH 

loti  1 Tuba dhe Konsumabla  50.65 1,328,980.00  

loti  2 Kite dhe reagentë për Anatominë Patologjike  26,844.00 389,650.00  

loti  3 Reagentë të Përgjithshëm dhe Konsumabla bakteriologjikë.  44,519.16 1,204,299.05 

loti  4 Teste ELISA për zbulimin e Tuberkulozit latent ose EKUIVALENT.   185,766.66 2,002,533.26  

loti  5 Reagentë për Bactec MGIT 960 ose EKUIVALENT.   222,000.00 

                     

1,742,000.00  

 Totali  479,180.47 6,667,462.31  
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 4. Numri i referencës së Proçedurës/lotit: REF-91550-03-29-2021.  

loti, Nr.  
Emërtimi i lotit  

loti  1 REF-91557-03-29-2021  

loti  2 REF-91559-03-29-2021  

loti  3 REF-91561-03-29-2021  

loti  4 REF-91563-03-29-2021  

loti  5 REF-91565-03-29-2021  
 

5. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratave: 6,667,462.31 (gjashtëmilion e gjashtëqind e 

gjashtëdhejtë e shtatëmijë e katërqind e gjashtëdhjetë e dy pikë tridhjetë e një) lekë pa TVSH, ndarë në 5 

lote.  

1.  Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi 

është: 479,180.47 (katërqind e shtatëdhjetë e nëntëmijë e njëqind e tetëdhjetë pikë dyzet e shtatë) lekë pa 

TVSH.  

 

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: 12.04.2021, ora: 

10:00.  
8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 12.04.2021, ora: 10:00.  

 

 

 

NËNDREJTOR EKONOMIK  

                                                                               Skënder GJONI  
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