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Shtojca 10 

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 SPECIFIKIMET TEKNIKE 

Blerje kite/reagent, materiale konsumi per ekstraktorin automatik QIAsyphony për testimet e Covid-19 

 

Nr. Kodi I 

katalogut 

Emertimi Speciifkimi teknik Amballazhi/ose 

Paketimi 

Njesia Sasia Origjina 

e mallit 

Kompania 

prodhuese 

afati I 

levrimit 

1   Kit per 

amplifikimin e 

ARN-se 

Kiti duhet të jete i destinuar për aplikime te biologjise 

molekulare. Te bazohet ne teknologjine me grimca 

magnetike per izolimin dhe purifikimin automatik 

simultan te acideve nukleike nga mostra biologjike si 

serum, plazem, CSF, mostra respiratore (tampone, 

apirate, peshtyme, lavazhe bronkoalveolare), urine 

dhe tampone urogjenitale (cervikal dhe uretral). Te 

purifikoje acide nukleike nga nje spekter i gjere 

virusesh me ADN dhe ARN si dhe ADN bakteriale 

prej baktereve Gram-negative dhe Gram-pozitive. 

Acidi nukleik i purifikuar te jete i gatshem  per 

perdorim direkt ne procese te metejshme si psh. 

amplifikim apo reaksione te tjera enzimatike. Te 

permbaje reagente per purifikimin teresish automatik 

te acideve nukleike virale.  

Duhet te jete i pershtatshem per ekstraktorin 

QIAsymphony SP. Kiti duhet te jete i standartizuar  

per te kryer te pakten 192 teste  me nje volum mostre 

prej 200 µl/test. Kiti duhet te permbaje: kartrixhe per 

te gjithe reagentet e nevojshem se bashku me kapaket 

respektive, stativ per enzimen, tampon AVE 1 (te 

pakten 20ml),  

tampon AVE 2 (te pakten 2 ml), ARN carrier si dhe 

instruksionet e nevojshme per perdorim  dhe cdo 

reagent tjeter te nevojshme per te zhvilluar reaksionin 

192 test/ reaksione 

per kit 

teste ose 

reaksione 

     

138,240  

      

2   Tub Tub ne forme konike me vellim 2 ml  për manipulim 

me reagentet e kitit perkates I cili  eshte  i 

pershtatshem per ekstraktorin QIAsymphony.  

2*500 copë/kuti kuti             

160  
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3   Kartrixh per 

pergatitje 

mostre 

Kartrixh plastik me tete gropeza  per pergatitjen e  

mostres. Duhet te jete i pershtatshem per ekstraktorin 

QIAsymphony .  

336 kartdrixhe/ 

kuti 

kuti             

400  

      
4   Kapake 

mbulues 

Bllok me 8 kapake mbulues  per procesin e 

ekstraktimit  te mostres. Duhet te jete te pershtatshem 

per ekstraktorin QIAsymphony .  

144/kuti kuti             

150  

      
5   Maja me filter Me filter, me vellim 200 µl dhe  te vendosura ne rack-

e me paketim 8 x 128. Duhet te jene te pershtatshme 

per ekstraktorin QIAsymphony .  

(8*128) ose 1024 

maja /kuti 

kuti             

200  

      

6   Maja me filter Me filter, me vellim 1500 µl dhe te vendosura ne 

rack-e me paketim 8 x 128. Duhet te jene te 

pershtatshme per ekstraktorin QIAsymphony .   

(8*128) ose 1024 

maja  /kuti 

kuti             

540  

      
7   Mikrotuba  Per procesin e tretjes. Prej polipropileni josterile me 

kapacitet maksimal 0,85 ml dhe me kapaket 

respektive. Paketimi 2304 gopeza te vendosur ne rack-

e me 96. Duhet te jene te pershtatshem per 

ekstraktorin QIAsymphony .  

(24*96)/kuti kuti               

65  

      

8   Kapake  Kapake per mikrotubat e tretjes te lidhur me njeri-

tjetrin ne shirita. Cdo shirit permban 8 kapake. Duhet 

te jene te pershtatshem per ekstraktorin 

QIAsymphony.  

(50*8)/kuti kuti             

350  

      

9   Majtese tubash 

mostre 

Mbatjese tubash mostre per 24 tuba . Duhet te jene te 

pershtatshem per ekstraktorin QIAsymphony.  

cope cope                 

5        

10   Adaptor per 

tuba 2 ml 

Adaptor per tuba 2 ml qe vendosen ne mbajtesen e 

tubave te mostres. Duhet te jene te pershtatshem per 

ekstraktorin QIAsymphony.  

24 cope/ kuti kuti                 

5  

      
11   Tampon per 

lizen qelizore 

Tampon per procesin e lizes virale/bakteriale.  I 

perdorshem ne protokollet e lizimit te patogjeneve 

komplekse. Duhet te jete i pershtatshem per procesin e 

purifikimit me ekstraktorin QIAsymphony.  

4*50 ml/kuti kuti               

10  

      

KUJDES: Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë 

specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të 

kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime. 
 

Afati i skadencës: duhet të jetë jo më pak se 10 muaj nga data e lëvrimit të mallit në ISHP. 

Skadenca duhet të jetë e shenuar ne ambalazh. 

Ambalazhimi të jetë i përshtatshëm sipas llojit të mallit të shoqëruar me etiketat dhe markimin përkatës 


