
REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

Nr. / Prot. Peshkopi,me

24.04.2020

Lenda: Njoftim Fituesi.

Nga: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Per: Giovanni Annoni – Drejtues Ligjor i GTS Gazra Teknike Shqipetare shpk ,
Tirane.

Procedura e Prokurimit: " Riparim Sistemi oksigjenimit" .

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-56386-04-17-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: " Riparim Sistemi oksigjenimit" sipas percaktimeve te bera
ne preventiv .

Fondi limit: 2,591,500 (Dy milione e peseqind e nentedhjete e nje mije e peseqind ) leke pa
TVSH.

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme 

Burimi i Financimit : Buxheti i DRS Dibër X

Data e Zhvillimit te Tenderit: 23.04.2020 ora 14.00

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. GTS Gazra Teknike Shqipetare shpk me drejtues “Giovanni Annoni” me NIPT

J61905015B i ploteson kriteret e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 2,591,500 (Dy

milione e peseqind e nentedhjete e nje mije e peseqind ) leke pa TVSH.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “GTS Gazra Teknike Shqipetare
shpk me drejtues “Giovanni Annoni” me NIPT J61905015B , se oferta e paraqitur, me vlere
2,591,500 (Dy milione e peseqind e nentedhjete e nje mije e peseqind ) leke pa TVSH është



identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë DRS Diber kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes së 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
fjasiç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 24.04.2020
Ankesa : Nuk ka Patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTAN BITRI


