
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. _____Prot. Tiranë, më ____.____
2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Lotin II. “BLERJE AUTOMJETI PËR AGJENCINË KOMBËTARE TË
TURIZMIT”

Operatorin ekonomik “MEKTRIN MOTORS” shpk me adresë: Autostrada Durrës-Tirane, KM
6. Xhafzotaj, Durrës.

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81920-08-03-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti II. “Blerje automjeti për Agjencinë Kombëtare të
Turizmit” me fond limit 9,999,999 (nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e
nëntëqind e nëntëdhjetë nëntë) lekë pa TVSH

Afatet e lëvrimit: brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e lidhjes se kontratës.

Publikime të mëparshme: jo Buletini i Njoftimeve Publike nr. 32 datë 13 Gusht 2018

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

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1) MEKTRIN MOTORS shpk K51408501P
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 9.999.000 (nëntëmilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë) lekë (pa TVSH) (me
numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:



Nuk ka ofertues të skualifikuar.
* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “MEKTRIN MOTORS” shpk, me
adresë: Autostrada Durrës-Tirane, KM 6. Xhafzotaj, Durrës, se oferta e paraqitur, me një vlerë
të përgjithshme prej 9.999.000 (nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë) lekë pa
TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor, Agjencia Kombëtare e
Turizmit, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, menjëherë nga dita e
marrjes/publikimit të 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, 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 24.09.2018

Ankesa: jo.

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM


