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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.02.2020 

Ankesa: ka ose jo , jo . 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

ALBPETROL SHA PATOS  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data 12.02.2020 

Nga: “Albpetrol “sha - Patos 

Për: “Sigal Uniqa Group Austria” sha,  

Adresa: Bulevardi Zogu i Parë nr. 1, Tiranë 

NUIS J91809007H 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur” me mjete elektronike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-47288-01-09-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim i sigurimit të garancive doganore për magazinat fiskale”.  

Kohezgjatja e kontrates është 12 muaj nga data e lidhjes së kontratës. 

Fondi limit: 11,901,721 lekë (pa TVSH). 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: 13 Janar 2020 nr.1 

 

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

 

1. Operatori ekonomik “Sigal Uniqa Group Austria” sha me NUIS J91809007H, me vlerë oferte 

në total 11 798 886 lekë (pa TVSH). 

2. Operatori ekonomik “Semani Security” shpk me NUIS K36519222Q nuk ka paraqitur ofertë 

ekonomike për këtë tender. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:   

 

 Operatori ekonomik “Semani Security” shpk me NUIS K36519222Q, për arsyet e mëposhtme: 

- Nuk ka paraqitur asnjë dokument 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Sigal Uniqa Group Austria” sha, me 

adresë Bulevardi Zogu i Parë nr. 1, Tiranë, me NUIS J91809007H, se oferta e paraqitur, me një 

vlerë të përgjithshme prej 11 798 886 (njëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e 

tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Prokurimit Publik të “Albpetrol” sha, 

rruga Fier – Patos km 7, Fier, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, tenderi do të 

anullohet, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.02.2020. 

Nuk ka patur ankesa. 

 

 

BASHKIA FIER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM  NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data 12/02/2020] 

 

Për: [“4 S” sh.p.k. Adresa: Fier, Lushnje; Lagjja: Xhevdet Nepravishta, Rruga ‘Çajupi’, godine nje 

kateshe, mbrapa shkolles Liri Kazazi nr 199]  

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  E Hapur – Marrëveshje Kuadër 

 

Numri i referencës së procedurës / lotit 1:    REF-46891-12-27-2019 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 1 “Blerje ushqime (koloniale)” me burim financimi nga 

Buxheti i Bashkise. Sasitë janë të përcaktuara në shtojcën 12 të DST-ve. Afati kohor për 

ekzekutimin është 12 (dymbedhjete) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër dhe sipas 

kërkesave të autoritetit kontraktor. 

 

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

 

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.Operatori ekonomik “4 S” sh.p.k, përkatësisht numri i NUIS-it L64425401K. 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar është 1 907 lekë (nje mijë e nenteqind e shtatë) pa tvsh 

dhe 2 288,4 lekë (dy mijë e dyqind e tetedhjetë e tetë presje kater) me tvsh. 

 

2.Operatori ekonomik “Nelsa” sh.p.k, përkatësisht numri i NUIS-it J71601012S.   

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar është 2 700 lekë ( dy mije e shtateqind ) pa tvsh dhe 3 

240 lekë ( tre mijë e dyqind e dyzetë ) me tvsh. 

 

  3. Operatori ekonomik “Kadra” sh.p.k, përkatësisht numri i NUIS-it K31321008J.   

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar është 2 680 lekë ( dy mije e gjashteqind e tetedhjete) 

pa tvsh dhe 3 216 lekë ( tre mijë e dyqind e gjashtembedhjete ) me tvsh. 

 

4. Operatori ekonomik “IN - MA” sh.p.k, përkatësisht numri i NUIS-it K92324504H.   
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