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SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS
Nr.____Prot. Date.___.____.2019

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 i Traumës

Adresa Rr. “Lord Bajron” Laprakë, Tiranë

Tel/Fax +355 4 2 357356

E-mail spitalitraumes@shendetesia.gov.al

Personi pergjegjes per prokurim

Martil SULA

Email : martilsula@live.com

Cel : 0698977950

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedure e hapur

3. Fondi Limit Fondi limit i marrëveshjes kuadër per 7 lotet: 11,965,552.36 (Njëmbëdhjetë milionë e
nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e dy pikë tridhjetë e gjashtë) Lekë pa
TVSH
4. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
5. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Blerje Kite dhe Reagentë të ndarë në 7
Lote, për një periudhë 12 mujore ”- Marrëveshje Kuadër me nje Operatore Ekonomike per secilin
lot, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një përiudhë 12 mujore nga nënshkrimi i Marreveshjes
Kuader
6. Shumatorja e çmimeve për njësi/Fondi limit dhe Numri i referencës së procedurës/lotit:

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës :

LOTI 1 Kite dhe Reagente per Laboratorin Klinik-Biokimik dhe Bakterologjik

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 75,798.12 (shtatëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind
e nëntëdhjetë e tetë pikë dymbëdhjetë) Lekë pa tvsh.

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës është: 5,158,162.32 (pesë milionë e njëqind e
pesëdhjetë e tetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e dy pikë tridhjetë e dy) Lekë pa Tvsh

Nr. Reference: REF-11044-02-27-2019

LOTI 2 Kite dhe Reagentë për aparatin cell-counter Beckman

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 146,000 (Njëqind e dyzete e gjashtë mijë) Lekë
pa tvsh

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 1,468,333.39 (një milionë e katërqind e
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gjashtëdhjetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre pikë tridhjetë e nëntë) Lekë pa Tvsh

Nr. Reference: REF-11046-02-27-2019

LOTI 3 Kite dhe reagent për aparatin Autoanalizator Pentra c400.

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 290,000 (dyqind e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa
Tvsh

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës 2,258,750 (dy milionë e dyqind e pesëdhjetë e tetë
mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) Lekë pa Tvsh

Nr. Reference: REF-11048-02-27-2019

LOTI 4 Kite dhe reagent per aparatin Urinometër

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 1,840 (një mijë e tetëqind e dyzetë mijë) Lekë
pa Tvsh

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 55,200 (pesëdhjetë e pesë mijë e dyqind) Lekë pa
Tvsh

Nr. Reference: REF-11050-02-27-2019

LOTI 5 Kite dhe reagentë per Aparatin Autoanalizator Koagulometër ACL Elite

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 51,150 (pesëdhjetë e një mijë e njëqind e
peswdhjetw) Lekw pa Tvsh

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 284,449.99 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e
katërqind e dyzetë e nëntë pikë nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa Tvsh

Nr. Reference: REF-11052-02-27-2019

LOTI 6 Kite dhe Reagentë per aparatin Elektrolitmeter Easy Lyte PLUS

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 94,656.66 (nëntëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind
e pesëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa Tvsh

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 94,656.66 (nëntëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e
pesëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa Tvsh

Nr. Reference: REF-11054-02-27-2019

LOTI 7 Kite dhe materiale per aparatin e Astrupit

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 110,600 (njëqind e dhjetë mijë e gjashtëqind)
Lekë pa Tvsh

Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 2,646,000 (dy milionë e gjashtëqind e dyzetë e
gjashtë mijë) Lekë pa Tvsh

Nr. Reference: REF-11056-02-27-2019

7. Kohëzgjatja e kontratave ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga nenshkrimi i
Marreveshjes Kuader.

8- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 25/03/2019 ora 10:00
9- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 25/03/2019 ora 10:00

Arben ZENELAJ
DREJTOR
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