
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIVJAKË

SEKTORI JURIDIK DHE I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr._______ Divjakë më ____/____/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[ Data : 01.02.2019 ]

Nga : Autoriteti Kontraktor Bashkia Divjake

Adresa : Divjake,Sheshi ‘’Santa Barbara’’, lagjia nr.2

Për: Operatorin ekonomik “MAG” shpk

Adresa : Fier , Patos

Procedura e prokurimit : kerkese per propozim –Marreveshje Kuader - me nje operator

ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara -me afat 12 muaj ,

me objekt :“Blerje pjese kembimi dhe sherbim per mjetet e Bashkise Divjake” .

Përshkrim i shkurtër i kontratës : “Blerje pjese kembimi dhe sherbime per mjetet e Bashkise

Divjake”

Kohëzgjatja : 12 MUAJ

Fondi limit: : 6 666 317 (gjashte milion e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e treqind

e shtatembedhjete ) leke pa tvsh

Burimi i financimit : Granti + te ardhurat.

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit : 23.01.2019 ora 09.00.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike ].

REF-03505-01-10-2019



Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara :

1- “KADIU” J61817045K 0

2- “ MAG” K43309402W 6 490 500

3- “RAMI- COMPANY” L61327009F 5 262 600

Eshte kualifikuar operatori :

1- “ MAG “

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem per arsyet e percaktuara:

1- ”KADIU ”

Nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar nga dokumentat standarte te tenderi .

2- “RA-MI- COMPANY”

1-Nuk ka paraqitur dokumentacion per karrotec ne pronesi

2-Nuk ka paraqitur dokumentacion qe pjese e shoqerise eshte : motorrist , xhenerik ,

elekroaut , pompist

1- Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori Ekonomik “ MAG “

shpk , me nipt K43309402W Adresa : Fier , Patos se oferta e paraqitur, me një vlerë të

përgjithshme 6 490 500 (gjashte milion e katerqind e nentedhjete mije e peseqind ) Leke pa

TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjake , me

Adrese : Divjake , Sheshi ‘’SANTA BARBARA’’ kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës

dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë)

ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.



Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.01.2019

Ankesa: ka ose jo ___ Jo, nuk ka pasur ankesa

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Fredi Kokoneshi


