
FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT  

 

[13.02.2021] 

 

Për: [GTS shpk (Gazra Teknike Shqiptare shpk Kombinat, Vaqarr, Tirane)] 

 

Procedura e prokurimit: e hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF 82690 -12-21-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [BLERJE OKSIGJEN I GAZTË MJEKSOR per vitin 2021 , 

- Marrëveshje Kuadër me nje operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 

- me afat 1 vjeçar (12 muaj)  ] 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës nëprocedurë këta ofertues me vlerat përkatëse tëofruara: 

 

1. GTS shpk (Gazra Teknike Shqiptare              J61905015B 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 12 130 560 (dymbedhjet miljin e njeqinde e tridhjet mije e peseqinde e gjashtedhjet)lekë pa 

TVSH 

Janëskualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:SKA 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [GTS shpk (Gazra Teknike 
Shqiptare shpk Kombinat, Vaqarr, Tirane ] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

prej [Vlera 12 130 560 (dymbedhjet miljin e njeqinde e tridhjet mije e peseqinde e 

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

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtoria e Spitalit IHSAN CABEJ Lushnje 

Adresa Xhevdet Nepravishta  REF 82690 -12-21-2020 ] sigurimine kontratës, siç parashikohet 

në dokumentat e tenderit,brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimittë 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 05.02.2021 

 

Ankesa: ka ose jO  sKA 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ____ _______________________ 

 

 

* * * 

 

[ Titullari i autoritetit kontraktor] 



 


