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MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 04.12.2019]

Për: “START CO” SHPK
Adresa:Bulevardi Gergj Fishta, Qendra Alpas, Shkalla 2, Kati 5, Apartamenti 15, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur - Prokurim Elektronik, me objekt: “Blerje automjete”
ndarë në 9 (nëntë) Lote, me fond të përgjithshëm: 104,764,120 (njëqind e katër milion e
shatëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e njëqind e njëzet) lekë pa TVSH, me numër reference të
procedurës kryesore: REF-38598-10-08-2019, e konkretisht Loti IV.

Numri i referencës së Lotit IV: REF-38606-10-08-2019

- Përshkrim i shkurtër i kontratës së Lotit IV: “Blerje Autoburg për Drejtorinë e
Përgjithshme të Burgjeve” me fond limit: 11,581,478 (njëmbëdhjetë milion e pesëqind e
tetëdhjetë e një mijë e katërqind e shtatëdhjetë e tetë ) lekë pa TVSH, me afat kohor për
ekzekutimin: brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga e lidhja e kontratës.

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 14.10.2019, Nr. 41.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1) “START CO” SHPK L11614001S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera e Ofertës lekë (pa TVSH) 11.380.000 lek (njëmbëdhjetë milion e treqind e tetëdhjetë mijë)
leke pa TVSH

2) “C L A S S I C” SHPK J91909004J
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera e Ofertës lekë (pa TVSH) 11.500.000 lek (njëmbëdhjetë milion e pesëqind mijë) lekë pa
TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

 Nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar.
* * *
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Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë “START CO” SHPK me adresë:
Bulevardi Gergj Fishta, Qendra Alpas, Shkalla 2, Kati 5, Apartamenti 15, Tiranë, se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 11.380.000 lek njëmbëdhjetë milion e treqind e
tetëdhjetë mijë lekë (pa TVSH) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të
Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel:
042247865, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ( pesë)
ditëve 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej 11.500.000 lek (njëmbëdhjetë milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH, 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 21.11.2019

Ankesa: JO;

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
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