
Shtojca 14   

   

[ 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 15.01.2021 

 

Për: GTS Gazra Teknik Shqiptar shpk me adrese: Kombinat Vaqarr Tirane  

* * * 

Procedura e prokurimit:  Kërkesë për Propozim Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82529-12-17-2020  

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Blerje oksigjen te gazte mjekesor Marreveshje kuader me 

(nje OE te vetem fitues ) – ku të gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 1(veçar), (12 

muaj).”Vlera e Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës 7.948.800(shtatë milion e nëntëqind e 

katërdhjetë e tetë mijë e tetëqind) leke pa TVSH. 

 

Data e zhvillimit të tenderit: 30.12.2020 

Kohëzgjatja e kontratës:brenda 12 muajve nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër  

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 sh.p.k                       J61905015B 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 7.948.800(shtatë milion e nëntëqind e katërdhjetë e tetë mijë e tetëqind) leke pa TVSH. 

  

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: S’ka 

 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1. GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k                       J61905015B 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 7.948.800(shtatë milion e nëntëqind e katërdhjetë e tetë mijë e tetëqind) leke pa TVSH. 



 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Drejtorisë Shërbimit Spitalor Kukës Lagjja 7], 

brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.01.2021 

 

Ankesa: JO 

 

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                 

Azem Elezaj 

 

 

 


