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REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE  

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI” 

 

Nr.____Prot.,  Date 08.03.2021 

 

Shtojca 15   

   

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

[Data] 

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues] 

 

1. GTS (Gazra Teknike Shqiptare) -           J61905015B 

Adresa: Kombinat, Vaqarr, Tirane, Tel: +35542350981 / Fax: +35542352877 

* * * 

Procedura e prokurimit:  Procedure e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-85660-02-02-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

“Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem)” per nevojat e SUSHN - Marrëveshje 

Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 

vjecar - 12 muaj”, me fondit limit/ vlera e pritshme e kontratave te marrëveshjes kuadër per 

periudhen 12 mujore prej: 196, 963, 672 (njeqind e nentedhjete e gjashtemilion e nenteqind e 

gjashtedhjete e tre mije e gjashteqind e shtatedhjete e dy) Lekë pa TVSH. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme X çmimi më i ulët  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. GTS (Gazra Teknike Shqiptare) -                   J61905015B 

           Emri i plotë i shoqërisë              numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/ vlera: 196, 963, 672 (njeqind e nentedhjete e 

gjashtemilion e nenteqind e gjashtedhjete e tre mije e gjashteqind e shtatedhjete e dy) Lekë pa 

TVSH. 

         (me numra dhe fjalë) 

2._________________________________          _____________________________ 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
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Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera ____________________________ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____  

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:  NUK KA 

1._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it  

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

1. GTS (Gazra Teknike Shqiptare) -                   J61905015B 

            Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/ vlera: 196, 963, 672 (njeqind e nentedhjete e 

gjashtemilion e nenteqind e gjashtedhjete e tre mije e gjashteqind e shtatedhjete e dy) Lekë pa 

TVSH.                    (me numra dhe fjalë) 

2.________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera ___________/Pikët totale të marra  ____ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.__  
 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi, Sauk, Tirane, 

brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marrëveshjen. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.02.2021 

 

Ankesa: ka ose jo JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

                                                                             NЁNDREJTOR EKONOMIK  

                                                                                                       SKЁNDER GJONI  
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