
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. _____Prot. Tiranë, më ____.____
2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: LOTI IX “BLERJE AUTOMJET PER TRANSPORT
MATERIALESH+PERSONASH (I VOGEL) 4+1 VENDE (KOMBI) PËR SHÇBA”

Operatorin ekonomik “PORSCHE ALBANIA” shpk me adresë: Rruga Industriale, Kashar,
Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81934-08-03-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti IX “Blerje automjet per transport materialesh+personash (i
vogel) 4+1 vende (Kombi) për SHÇBA” me fond limit 2,000,000 (dy million) lekë pa TVSH

Afatet e lëvrimit: Brenda 60 (gjashtëdhjetë) 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) PORSCHE ALBANIA shpk K51914014P
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 1.995.000 (njëmilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesëmijë) lekë (pa TVSH) (me
numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:



Nuk ka ofertues të skualifikuar.
* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “PORSCHE ALBANIA” shpk me
adresë: Rruga Industriale, Kashar, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
1.995.000 (njëmilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesëmijë) Lekë pa TVSH është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor, Shërbimi për Çështjet e
Brëndshme dhe Ankesat, 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


