SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS
Nr.______Prot.

Date._____._____.2021

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 përgjegjes për prokurim
Martil SULA
Email: martilsula@live.com
Nr. cel: 069 89 77 950
2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedurë e Hapur (Punë)
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Realizim punimesh për rikostruksionin e amjenteve
(Godina tre kateshe e Semundjeve të brëndeshme dhe depo e ujit) në SUT, e ndare në dy lote": Loti 1:
“Rikostruksioni i Godinës tre katëshe të Sëmundjeve të Brëndeshme dhe ndërtimi i Urës lidhëse me
Korpusin Qendror në SUT” Loti 2: “Ndërtimi i Depos së Ujit në SUT”
Numri i referencës së procedurës/lotit_ REF-85053-01-28-2021
Loti 1: REF-85057-01-28-2021
Loti 2: REF-85061-01-28-2021
5. Fondi limit ne total: 326,773,511.40 (treqindë e njëzetë e gjashtë milion e shtatëqindë e shtatëdhjetë e
tre mijë e pesëqindë e njëmbëdhjetë pikë dyzetë) Lekë pa TVSH.
Fondi limit për Lotin 1: 283,931,787.5 (dyqindë e tetëdhjetë e tre milion e nëntëqindë e tridhjetë e një
mijë e shtatëqindë e tetëdhjetë e shtatë pikë pesë) Lekë pa TVSH.
Fondi limit për Lotin 2: 42,841,723.9 (dyzetë e dy milion e tetëqindë e dyzetë e një mijë e shtatëqindë e
njëzetë e tre pikë nëntë) Lekë pa TVSH.
Informacion: Fondet jane vene ne dispozicion te AK nga Buxheti i shtetit sipas planit bucxhetor afat
mesëm 2021-2023.
6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

______________________________________________________________________________________________________

Adresa: Rruga “Lord Bajron“ Laprakë, Tirana, Albania. Tel: +355 4 2357 - 356 spitalitraumes@shendetesia.gov.al

Per Lotin 1: “Rikostruksioni i Godinës tre katëshe të Sëmundjeve të Brëndeshme dhe ndërtimi i Urës
lidhëse me Korpusin Qendror në SUT”: 18 (tetëmbëdhjetë) muaj duke filluar nga data e lirimit te
sheshit te ndertimit/objektit qe do rikostruktohet.
Per Lotin 2: “Ndërtimi i Depos së Ujit në SUT”: 6 (gjashtë) muaj duke filluar nga data e lirimit te
sheshit te ndertimit/objektit qe do rikostruktohet.
7- Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 01.03.2021 ora 10:00
8- Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 01.03.2021 ora 10:00

DREJTOR
Arben Zenelaj

______________________________________________________________________________________________________

Adresa: Rruga “Lord Bajron“ Laprakë, Tirana, Albania. Tel: +355 4 2357 - 356 spitalitraumes@shendetesia.gov.al

