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Nr.          /         Prot.                              Tiranë, më  _____/___/ 2017

  
 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

[Data] 

Për: Bashkimi i Operatoreve Ekonomik: Gazra Teknike Shqiptare GTS Shpk me NIPT 

J61905015B, Adresë: Tiranë, Vaqar dhe Shoqeria Messer Albagaz Shpk, me NIPT 

K78317002F, Adresë Tiranë, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 4.5., me perfaqesues GTS Shpk  

* * * 

Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, mallra, Ref: 15/ 11.01.2017 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje oksigjen i lëngshëm për përdorim mjekësor për 

nevojat spitalore” 
Fondi limit në total: 163.236.826 (njëqind e gjashtëdhjetë e tre milionë e dyqind e tridhjetë e gjashtë mijë e 

tetëqind e njëzetë e gjashtë)   Lekë pa TVSH 

Kohëzgjatja e kontratës: Duke filluar nga nënshkrimi i saj me përfundim në 31.12.2017 (sipas 

afateve dhe kërkesave të AK përfituese që përcaktohen në kontratat mes palëve) 

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

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

Bashkimi i Operatoreve Ekonomik: 

 Bashkimi i Operatoreve Ekonomik: Gazra Teknike Shqiptare GTS Shpk me NIPT 

J61905015B dhe Shoqeria Messer Albagaz Shpk, me NIPT K78317002F me perfaqesues 

GTS Shpk me  ofertën me vlerë 163,236,360 (njëqind e gjashtëdhjetë e tre milionë e dyqind e tridhjetë e 

gjashtë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 Bylis Shpk - Pa Ofertë. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Bylis Shpk  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Shoqëria Bylis Shpk , nuk ka paraqitur dokumentacionin  e kërkuar në kriteret e përgjithshme 

dhe të vecanta për kualifikim. Kjo shoqëri nuk ka dorezuar ofertë ekonomike. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: 

GTS Sh.p.k përfaqësues me prokurë të posaçme i bashkimit të përkohshëm të operatorëve 

ekonomikë Gazra Teknike Shqiptare GTS Shpk me NIPT J61905015B, Adresë: Tiranë, 

Vaqar dhe Shoqeria Messer Albagaz Shpk, me NIPT K78317002F, Adresë Tiranë, 
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Autostrada Tiranë-Durrës, Km 4.5, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 
163,236,360 (njëqind e gjashtëdhjetë e tre milionë e dyqind e tridhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) 

lekë pa TVSH, pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 

9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.02.2017 

Ankesa: ka ose jo - Jo 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

* * * 

 

 

DREJTUESI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                                                                 ILIR BEQAJ 
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