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MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

OPERATORI I SHERBIMEVE TE KUJDESIT SHËNDETËSOR 

                                                      SPITALI RAJONAL SHKODËR 

Rruga Kolë Heqimi 11, », Shkoder, Albania.  Tel /Fax   +355 688008001,web:www.srsh.gov.al.    E-mail   SpitaliShkoder@Shendetesia.gov.al 

 

Nr.______prot.                                                                                        Shkodër, më___.___.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 

 

[17.03.2021] 

 

Për: [Messer Albagaz Adresa; Autostrada Tiranë-Durrës  km 4.5 ] 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  Procedur e hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-85759-02-03-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje Oksigjen mjekesore i lengshem - Marreveshje 

Kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara ,me afat 12 

muaj per Spitalin Rajonal Shkoder.] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [08.02.2021] [17] 

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 Albagaz                                                     NIPT-K78317002F     

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    



 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera : 44 411 200 

  (dyzet e kater milion e katerqind e njembedhjetë mijë e dyqind) Lekë pa tvsh. 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 

SKA TE SKUALIFIKUAR 

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1.    Messer Albagaz                                                     NIPT-K78317002F     

  Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera : 44 411 200 

  (dyzet e kater milion e katerqind e njembedhjetë mijë e dyqind)Lekë pa tvsh. 

 

 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Spitalit Rajonal Shkoder[Rruga Kolë Heqimi 

11, », Shkoder, Albania.  Tel /Fax  +355 688008001,web:www.srsh.gov.al. 

emailSpitaliShkoder@Shendetesia.gov.al], brenda ____________ ditëve nga dita e 

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

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.03.2021 

 

Ankesa: ka ose jo ,JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

               Ardjan Dajti 

 

 



 

 

 

 

 


