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Nr.359/______Prot.                                Tiranë, më  _________ 2017 

 

 

Drejtuar:                       AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË 

             

Lënda:                            FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS 

 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Ministria e Shëndetësisë 

Adresa   Blv. “Bajram Curri”, Nr. 1 Tiranë 

Tel/Fax              +355 4 2376178 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja e Internetit www.shendetesia.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur – mallra – prokurim me mjete elektronike; 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Blerje reagentë, materiale mjekësore etj., për 

Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut”, i ndarë në lote: 

 Lot. 1 “Blerje reagentë dhe aksesorë të tjerë të nevojshëm për testimet në 

laboratorin e agjentëve infektivë”, me fond limit 82.575.000 (tetëdhjetë e dy milionë 

e pesëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë pa TVSH; 

 Lot. 2 “Reagentë dhe aksesorë të tjerë të nevojshëm për testimet në laboratorin e 

imunohematologjisë”, me fond limit 19.233.320 (nëntëmbëdhjetë milionë e dyqind e 

tridhjetë e tre mijë e treqind e njëzetë) Lekë pa TVSH; 

 Lot. 3 “Serume dhe reagentë të ndryshëm”, me fond limit 1.333.940 (një milion e 

treqind e tridhjetë e tre mijë e nëntëqind e dyzetë) Lekë pa TVSH; 

 Lot. 4 “Qese gjaku për mbledhjen dhe përpunimin e gjakut”, me fond limit 

19.104.000 (nëntëmbëdhjetë milionë e njëqind e katër mijë) Lekë pa TVSH; 

 Lot. 5 “Blerje Filtra Deleukocitar dhe Sisteme Transfuzioni”, me fond limit 

9.050.000 (nëntëmilionë e pesëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH; 

 Lot. 6 “Blerje materiale të ndryshme konsumi”, me fond limit 3.168.250 (tre milionë 

e njëqind e gjashtëdhjetë e tetëmijë e dyqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH; 

 Lot. 7 “Sete për OrbiSac system, SpectraOptia për plazma-Apheresis, Sistemin 

Mirasol për inaktivizimin viral të produkteve të gjakut dhe aksesorët ngjitës për 

TSCD II”, me fond limit 38.620.000 (tridhjetë e tetë milionë e gjashtëqind e njëzetë 

mijë) Lekë pa TVSH; 

 Lot. 8 “Kyveta për Hemoglobinometër, solucione për Cell Counter dhe reagentë të 

ndryshëm”, me fond limit 2.468.669 (dy milionë e katërqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë 

e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH. 
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4. Fondi limit total: 175.553.179 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë milionë e pesëqind e pesëdhjetë 

e tre mijë e njëqind e shtatëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH (ndarë në Lote sipas pikës 3 të këtij 

formulari); 

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:    

Duke filluar nga  nënshkrimi i saj me përfundim në fund të vitit buxhetor 2017 sipas 

specifikimeve teknike të sejcilit prej loteve të përcaktuara në DT: 

 

Lot 1: Afati i lëvrimit deri në fund të Dhjetorit 2017, sipas kërkesës së QKTGJ. 

Lot 2: Afati i lëvrimit deri në fund të Dhjetorit 2017, sipas kërkesës së QKTGJ. 

Lot 3:Afati i lëvrimit deri në fund të Dhjetorit 2017, sipas kërkesës së QKTGJ. 

Lot 4: Afati i lëvrimit deri 3-muaj nga nënshkrimi i kontratës. 

Lot 5: Afati i lëvrimit deri 3-muaj nga nënshkrimi i kontratës. 

Lot 6: Afati i lëvrimit deri 3-muaj, nga nënshkrimi i kontratës. 

Lot 7: Afati i lëvrimit deri në 3-muaj nga nënshkrimi i kontratës. 

Lot 8: Afati i lëvrimit deri në fund të Dhjetorit 2017, sipas kërkesës së QKTGJ. 

 

     

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

Data:    20 .02.2017, Ora 11:00 paradite  

Vendi: www.app.gov.al 

 

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

Data:     20 .02.2017, Ora 11:00 paradite 

Vendi: www.app.gov.al 

 

  

 

 

    

    TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

       ILIR BEQAJ  
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