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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr._________ Prot. Elbasan, më____.____. 2018.

LËNDA: Dërgim njoftimi i fituesit për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

AGJENCISE së PROKURIMIT PUBLIK

T I R A N Ë

NJOFTIMI I FITUESIT

Nga: Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan.

Për: “Euro Inform” sh.p.k. me adresë: Rruga “Ndreko Rino” Nd.1, H15, Kodi Postar
1019, Tirane

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88549-10-04-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Kompjutera, Fotokopje, Printera” për Bashkinë

Elbasan, Sektorin e SHMZSH dhe zyrat e Gjëndjes Civile” me fond limit 4.315.250

(katërmilion e treqind e pesëmbëdhjetëmijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë pa t.v.sh. , vënë

në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2018”, me afat për lëvrimin e mallit

10 dite nga data e lidhjes së kontratës.

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, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te

ofruara:

1. “Euro Inform” sh.p.k. me Nipt: K 33721008 C

Vlera e paraqitur ne proceduren e prokurimit është 3.263.100 (dymilion e dyqind e

gjashtedhjete e tre mije e njeqind ) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 3.915.720

(tremilion e nenteqind e pesembedhjetemije e shtateqind e nentedhjete e shtateqind e njezet)

lekë (me tvsh).
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2. “Atom” sh.p.k me Nipt: L 22203042 N

Vlera e paraqitur ne proceduren e prokurimit është 3.599.375 (tremilion e peseqind e

nentedhjete e netemije e treqind e shtatedhjete e pese) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate

prej 4.319.250 (katermilion e treqind e nentembedhjetemije e dyqind e pesedhjete) lekë (me

tvsh).

3. “Artan Llozana” p.f. me Nipt: K 32231238 W

Vlera e paraqitur ne proceduren e prokurimit është 3.783.825 (tremilion e shtateqind e

tetedhjete e tremije e teteqind e njezet e pese) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej

4.540.590 (katermilion e peseqind e dyzetmije e peseqind e nentedhjete) lekë (me tvsh).

4. “Zeqiri” sh.p.k me Nipt: J 67902827 A

Vlera e paraqitur ne proceduren e prokurimit është 3.800.000 (tremilion e teteqind mijë) lekë

(pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 4.560.000 (katermilion e peseqind e gjashtedhjetemije)

lekë (me tvsh).

5. “Paera” sh.p.k me Nipt: L 31505034 R

Vlera e paraqitur ne proceduren e prokurimit është 4.236.000 (dymilion e dyqind e tridhjete e

gjashtemijë) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 5.083.200 ( pesemilion e tetedhjete e

tre mije e dyqind) lekë (me tvsh).

Nuk ka ofertues të skualifikuar

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: “Euro Inform” sh.p.k.

me adresë me adresë: Rruga “Ndreko Rino” Nd.1, H15, Kodi Postar 1019, Tirane se

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3.263.100 (dymilion e dyqind e

gjashtedhjete e tre mije e njeqind ) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Elbasan (Drejtoria e Prokurimeve),

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga

dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.

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 3.599.375 (tremilion e peseqind e nentedhjete e netemije e
treqind e shtatedhjete e pese) lekë (pa tvsh), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643
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datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 26.10.2018

Ankesa nuk ka patur.

Konceptoi : S. Hyskja

Pranoi:Përgjegjës: O. Kokunja

Konfirmoj : Drejtori A. Muhametaj

TITULLARI I AUTORITETIT
KONTRAKTOR

OSE PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ
Zv.Kryetari
Klaudia Krasnika
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