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 ___________________________________________ 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

 

MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE 

 

 SPITALI RAJONAL BERAT 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Nr.______Prot.                                                                             Data 01.03.2021. 

 

Shtojca 15   

   

 [ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

         

Për: {Messer Albagaz Shpk me NIPT K78317002F  me adrese Tirane, Autostrada Tirane-Durres, Km 

4.5., } 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur–Marrveshje Kuader -“Blerje Oxigjen-Gaz per perdorim 

Mjekesor I kompresuar x 100%, ne kuader te COVID-19”, Marreveshje Kuader - me nje operator 

ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: NR REF-83669-01-06-2021 

                                                 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Oxigjen-Gaz per perdorim Mjekesor I kompresuar x 100%, ne 

kuader te COVID-19”, Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te 

percaktuara - me afat 12 muaj. 

 

 

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. “Messer Albagas” shpk                                                                 K78317002F 

     Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/ vlera    34.56  ose        13 132 800 leke pa tvsh 

            (tridhjeteekaterpikepesedhjeteegjashte) ose (trembedhjetemilionenjeqindeetridhjeteedymijeeteteqind) 
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Etj.____  

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

    numri i NIPT-it    

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

* * * 

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

suksesshëm: 

 

1. “Messer Albagas” shpk                                                                 K78317002F 

     Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/ vlera    34.56  ose        13 132 800 leke pa tvsh 

            (tridhjeteekaterpikepesedhjeteegjashte)ose (trembedhjetemilionenjeqindeetridhjeteedymijeeteteqind) 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “Messer Albagas” shpk“ Sh.p.k” me NIPT 

K78317002F me perfaqesues ligjor Z. Vladimir Vlamidirov  me Adrese: Tirane, Autostrada Tirane-

Durres, Km 4.5., }] se oferta e paraqitur, me një cmim per njesi prej 

34.56(tridhjeteekaterpikepesedhjeteegjashte) leke pa tvsh ose me nje vlere totale prej 13 132 

800(trembedhjetemilionenjeqindeetridhjeteedymijeeteteqind)leke pa tvsh. 

 

 Me pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Spitali Rajonal Berat ], brenda 5 (pese) ditëve nga dita e 

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

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.02.2021 

 

Ankesa: Ankesa nuk ka pasur.  

 

 Konc.  A.  Çili 

 

 

                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

EDLIRA  SHKEMBI 

 

 


