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NJOFTIMI I KONTRATËS 

(Kopje e të cilit do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike) 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri:     Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 

Adresa:   Rruga “Dibrës”, Nr. 371, 1005-Tiranë 

Tel/Fax:    

E-mail:   tea.kaceli@umed.edu.al  

Faqja në Internet:  www.umed.edu.al   

2. Lloji i procedurës se prokurimit:  Kërkesë për Propozim, Prokurim Publik me Mjete 

Elektronike 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: BLERJE KANCELERISH DHE 

TONERASH PËR UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË 

4. Fondi limit: 5.957.940 (pesë milionë e nëntëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e 

nëntëqind e dyzet) lekë (pa TVSh), i ndarë në dy Lote: 

- Loti i I-rë: ”Blerje kancelerish për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”, me fond limit 

prej 3.134.471 (tre milionë e njëqind e tridhjetë e katër mijë e katërqind e shtatëdhjetë 

e një) lekë (pa TVSH) 

- Loti i II-të: ”Blerje tonerash për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”, me fond limit 

prej 2.823.469 (dy milionë e tetëqind e njëzet e tre mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e 

nëntë mijë) lekë (pa TVSh). 

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

- Loti i I-rë: ”Blerje kancelerish për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”. Afati kohor 

për lëvrimin e mallit do të jetë 30 (tridhjetë) ditë nga momenti i nënshkrimit të 

kontratës së furnizimit. 

http://www.umed.edu.al/
mailto:tea.kaceli@umed.edu.al
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- Loti i II-të: ”Blerje tonerash për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”. Afati kohor për 

lëvrimin e mallit do të jetë 30 (tridhjetë) ditë nga momenti i nënshkrimit të kontratës 

së furnizimit. 

6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

10 (dhjetë) ditë nga momenti i publikimit në faqen zyrtare të APP-së (deri më datë 

13.11.2017, ora 1100) 

 

7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

30 ditë nga momenti i publikimit në faqen zyrtare të APP-së (deri më datë 

13.11.2017, ora 1100) 

 

 

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ADMINISTRATOR 

MIRJEL DOLLANI 
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