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R  E  P  U  B  L  I  K  A   E   S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë  

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

SPITALI RAJONAL DURRËS 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

Nr.Prot. ________                                            Durrës, më ____.____.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 ___.___.2021] 

 

Për: [“GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE” shpk me NIPT J61905015B dhe adresa: Tirane, 

Vaqarr] 

* * * 

Procedura e prokurimit:  PROCEDURE E HAPUR-MALLRA. 

Numri i referencës së procedurës: NR.REF-86160-02-05-2021. 

1. Per lotin 1 me NR.REF-86164-02-05-2021 me objekt ”Blerje oxygen gaz per perdorim 

mjekesor i lengshem x 100 %” 

2. Per lotin 2 me NR.REF-86166-02-05-2021 me objekt ”Blerje oxygen gaz per perdorim 

mjekesor i kompresuar x 100 %” 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Blerje oksigjen mjekësor lëng dhe gaz për Spitalin Rajonal 

Durrës, ndarë në 2 lote – Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë (një operator 

ekonomik të vetëm të suksesshëm për secilin lot), kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me 

afat 12 muaj”]. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 15.02.2021] 

[Numri 21] 

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: 

 

 Operatori ekonomik: “GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE” shpk me NIPT 

J61905015B me oferte ne vleren 130.060.800 (njeqind e tridhjete milion e 
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gjashtedhjetemije e teteqind) leke pa tvsh per lotin 1 me ref-86164-02-05-2021 me objekt 

”Blerje oxygen gaz per perdorim mjekesor i lengshem x 100 %”.  

 Operatori ekonomik: “GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE” shpk me NIPT 

J61905015B me oferte ne vleren 331,776 (treqind e tridhjete e njemije e shtateqind e 

shtatedhjete e gjashte) leke pa tvsh per lotin 2 me ref-86166-02-05-2021 me objekt ”Blerje 

oxygen gaz per perdorim mjekesor i kompresuar x 100 %”.  

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

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: 

 Operatori ekonomik: “GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE” shpk me NIPT 

J61905015B me oferte ne vleren 130.060.800 (njeqind e tridhjete milion e 

gjashtedhjetemije e teteqind) leke pa tvsh per lotin 1 me ref-86164-02-05-2021 me objekt 

”Blerje oxygen gaz per perdorim mjekesor i lengshem x 100 %”.  

 Operatori ekonomik: “GTS-GAZRA TEKNIKE SHQIPTARE” shpk me NIPT 

J61905015B me oferte ne vleren 331,776 (treqind e tridhjete e njemije e shtateqind e 

shtatedhjete e gjashte) leke pa tvsh per lotin 2 me ref-86166-02-05-2021 me objekt ”Blerje 

oxygen gaz per perdorim mjekesor i kompresuar x 100 %”.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Spitali Rajonal Durres me adrese: Lagjia nr. 8, 

Rruga ”A.Goga”, Durres], brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi 

për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.03.2021. 

 

Ankesa: NUK KA. 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                     TITULLARE E AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                      Dr. Nadire JANI 

                                                      ______________________ 

 


