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Nr. _________Prot. Tiranë, më ___/___/2017

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 së prokurimit: Procedurë e Hapur, Prokurim Publik me Mjete

Elektronike, Marrëveshje Kuadër

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerje e Shërbimit të Siguracionit për

Specializantët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Marrevëshje Kuader - me një operator

ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj, i ndarë në 2 (dy)

lote.

Loti i I-rë: “Sigurimi i jetës dhe i shëndetit të studentit specializant gjatë ushtrimit të

detyrës”

Loti i II-të: “Sigurimi i përgjegjësisë profesionale dhe personale të studentit

specializant”

4. Fondi i Marrëveshjes Kuadër për 12 muaj: prej 14.260.000 (katërmbëdhjetë milionë

e dyqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë (pa TVSh)

Loti i I-rë: “Sigurimi i jetës dhe i shëndetit të studentit specializant gjatë ushtrimit të

detyrës”, me fond limit prej 8.085.833 (tetë milionë e tëtëdhjetë e pesë mijë e tetëqind

e tridhjetë e tre) lekë (pa TVSh)

Loti i II-të: “Sigurimi i përgjegjësisë profesionale dhe personale të studentit

specializant”, me fond limit prej 6.174.167 (gjashtë milionë e njëqind e shtatëdhjetë
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e katër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë (pa TVSh)

5. Fondi Limit për person:

Loti i I-rë: “Sigurimi i jetës dhe i shëndetit të studentit specializant gjatë ushtrimit të

detyrës”, me fond limit prej 10.433 (dhjetë mijë e katërqind e tridhjetë e tre) lekë (pa

TVSh) për person.

Loti i II-të: “Sigurimi i përgjegjësisë profesionale dhe personale të studentit

specializant”, me fond limit prej 7.966,7 (shtatë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e

gjashtë presje shtatë) lekë (pa TVSh) për person.

6. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 12 muaj

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 02/02/2018
Ora: 12:00

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

Data: 02/02/2018

Ora: 12:00

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Andi MAHILA

Punoi dhe konceptoi: Tea Kaceli, Elda Shaqiri, Ira Balliu
Data e dorëzimit në protokoll: ___.___.2017
Nr. i kopjeve: 4 (katër)
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