
 

 
REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR 

K O R Ç Ë 
ADRESA : SHËTITORE “FAN . S . NOLI”      TEL &  FAX  ++ 355 8224 2755   ,    ++ 355 8224  2674 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

 [Nr/Prot. 162 ]          

[Data: 29.01.2021] 

 

Per: “Messer Albagaz” shpk perfaqesuar nga z/ Vladimir Vladimirov 

Adresa: Tirane Tirane TIRANE Autostrada Tirane - Durres,Km 4.5. 

NIPT: K78317002F 

 

* * * 

 

Procedura e prokurimit:  Procedure e hapur –  prokurim me mjete elektronike 

mallra. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-81533-12-09-2020 

 

 Lot 1 Oksigjen mjeksor i gazte REF-81537-12-09-2020 

 Lot 2 Oksigjen mjeksor i lenget REF-81539-12-09-2020 

 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj] 

“Blerje oksigjen mjekesor” ne kuader te COVID-19, Spitali Korce, ndarë në 2 lote - 

Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për 

sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”. 

Loti i pare “Blerje oksigjen mjekesor i gazte, Spitali Korce” 

Loti i dyte “Blerje oksigjen mjekesor i lenget, Spitali Korce” 

 

Vlera e pritshme e kontratave: në total për 12 muaj per te dy lotet eshte: 112,250,880 

(njeqind e dymbedhjete milion e dyqind e pesedhjete mije e teteqind e tetedhjete) leke 

pa TVSH, vene ne dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 

 

Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes 

kuader: per lotin e pare “Blerje oksigjen mjekesor i gazte, Spitali Korce” eshte 

24,192,000 (njezet e kater million e njeqind e nentedhjete e dy mije) lekë pa TVSH. 

 

Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes 

kuader: per lotin e dyte “Blerje oksigjen mjekesor i lenget, Spitali Korce”, 

88,058,880 (tetedhjete e tete million e pesedhjete e tete mije e teteqind e tetedhjete ) 

lekë pa TVSH,  vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 



 

 

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 

cmimin për njësi/kg të ofruar: 

 

Loti i pare “Blerje oksigjen mjekesor i gazte, Spitali Korce” 

 

1. Messer Albagaz, shpk      NIPT K78317002F 

  Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Me çmim/njesi per/liter prej 34.56 (tridhjete e kater pike pesedhejte e gjashte) leke pa 

TVSH, dhe me vlere te pergjithshme prej 24,192,000 (njezete e kater million e 

njeqind e nentedhjete e dy mije) leke pa TVSH. 

 

Loti i dyte “Blerje oksigjen mjekesor i lenget, Spitali Korce” 

 

1. Messer Albagaz, shpk      NIPT K78317002F 

  Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Me çmim/njesi per/liter prej 135.4 (njeqind e tredhjete e pese pike kater) leke pa 

TVSH, dhe me vlere te pergjithshme prej 88,010,000 (tetedhjete e tete million e 

dhjete mije) leke pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar operatori ekonomik i mëposhëm: 

 
Nuk ka operatore ekonomike te s’kualifikuar. 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar si 

operator ekonomik i suksesshëm: 

 

Loti i pare “Blerje oksigjen mjekesor i gazte, Spitali Korce” 

 

1. Messer Albagaz, shpk      NIPT K78317002F 

  Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Me çmim/njesi per/liter prej 34.56 (tridhjete e kater pike pesedhejte e gjashte) leke pa 

TVSH, dhe me vlere te pergjithshme prej 24,192,000 (njezete e kater million e 

njeqind e nentedhjete e dy mije) leke pa TVSH. 

 

Loti i dyte “Blerje oksigjen mjekesor i lenget, Spitali Korce” 

 

1. Messer Albagaz, shpk      NIPT K78317002F 

  Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Me çmim/njesi per/liter prej 135.4 (njeqind e tredhjete e pese pike kater) leke pa 

TVSH, dhe me vlere te pergjithshme prej 88,010,000 (tetedhjete e tete million e 

dhjete mije) leke pa TVSH. 



 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Drejtorise se Sherbimit Spitalor Korce 

me adrese Shetitore Fan.S.Noli Korce Tel 082242674], brenda 5 (pese) ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

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

të vazhdohet, siç parashikohet në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.01.2021 

 

Ankesa: ka ose jo JO NUK ka Patur 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

Konc: Bledar Hoxhallari 
Print:    Bledar Hoxhallari 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

___________ 

Litan BROKA 

 

 


