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TERMOCENTRALI VLORE SH.A

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 11.12.2019

Për: AA&P shpk me adrese: Njesia Bashkiake nr.6, Rruga Tanush Frasheri, Mbrapa Shkolles
Mysine Kokalari, Kati trete Tirane.

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF 43101-11-12-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sherbime per sistemin e kondicionimit, pjese nderrimi (
furnizim-vendosje)’’. Fondi limit 1'085'500 (njemilionetetedhjeteepesemijeepeseqind) Lek pa
TVSH. Burimi i financimit KESH sh.a. Kohëzgjatja e kontratës 12 muaj nga nenshkrimi i
kontrates

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Data 18 nentor 2019
nr.46

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

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

1. AA&Pshpk L61713009Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 990.000(nenteqindenentedhjetemije)leke pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Ska

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë AA&P shpk me adrese: Njesia
Bashkiake nr.6, Rruga Tanush Frasheri, Mbrapa Shkolles Mysine Kokalari, Kati trete Tirane, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej prej
990.000(nenteqindenentedhjetemije)leke pa tvsh/pikët totale të marra [_____]është identifikuar
si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Termocentrali Vlore sha me adrese: Njesia
administrative Qender ,Porti i Ri Vlore me kontakt termocentralivloresha@gmail.com sigurimin
e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

mailto:termocentralivloresha@gmail.com


Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 fjalë dhe shifra], 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 : 03.12.2019

Ankesa: Nuk ka


