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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 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

DREJTORIA JURIDIKE 

Nr.______ Prot.                                              Tiranë më, ___.___.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT. 

 

Për:     SHOQËRINE “GTS-Gazra Teknike Shqiptare” Shpk, me NIPT: J61905015B 
Adresa: Vaqarr, Tirane. 

 

Procedura e prokurimit:  Kërkese Propozim 

Numri i referencës së procedurës : REF-84523-01-21-2021 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje e 20 bombulave të oksigjenit dhe 100 copë gota 

oksigjeni”, me Fond Limit në Vleren: 1,526,700 (një milion e peseqind e njezet e gjashtë mijë e 

shtatëqind) lekë pa TVSH dhe 1,832,040 (një milion e tetëqind tridhjete e dy mije e dyzet) lekë me 

TVSH me REF-84523-01-21-2021 

Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: 15 dite nga data e nënshkrimit 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  ✓  
 

  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të 

ofruara:  

 

 Operatori Ekonomik “GTS-Gazra Teknike Shqiptare” SHPK me NIPT: J61905015B, i cili ka 

ofertuar me vlerë:1,350,000 (një milion e treqind e pesëdhjetë  mijë) Lekë pa TVSH dhe 

1,620,000 ( një milion e gjashtëqind e njëzet mijë ) Lekë me TVSH. 

 

Nuk ka OE te skualifikuara. 

 

 Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, për “Blerje e 20 bombulave të oksigjenit dhe 100 

copë gota oksigjeni”, informojmë se eshte identifikuar si operator ekonomik i suksesshëm 

“GTS-Gazra Teknike Shqiptare” Shpk, me NIPT: J61905015B, i cili ka ofertuar me 

vlerë:1,350,000 (një milion e treqind e pesëdhjetë  mijë) Lekë pa TVSH dhe 1,620,000 ( një 

milion e gjashtëqind e njëzet mijë ) Lekë me TVSH. 

 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, me 

adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.02.2021. 
 

Ankesa: Nuk ka patur ankesa. 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Enkelejdi JOTI 

 


