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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN

DREJTORIA E PR DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE
OKURIMEVE PUBLIKE

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIK
Nr.______prot. Elbasan,

më___.___.2019

LЁNDA: Dërgim njoftimi për botim në Buletinin e Prokurimit Publik.

AGJENCISЁ së PROKURIMIT PUBLIK

T I R A N Ё

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

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

Për: “Zeqiri” sh.p.k me adrese: lagja “13”, Iliria, Plazh, Durres.

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim – Marrëveshje Kuadër.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje dhe vendosje pjese kembimi per makinerite

dhe makinat e sherbimit e ndare me lote” -Marrëveshje Kuadër - me një operator

ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 18 muaj: Loti 1: Blerje dhe

vendosje pjese kembimi per makinerite e renda te Ashp-se me fondi limit 2.730.400 (

dymilion e shtateqind e tridhjetemije e katerqind) lekë pa t.v.sh., vënë në dispozicion nga

Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2019 dhe 2020. Ky fond përbën vlerën e pritshme të

kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër. Shumatorja e çmimeve për njësi:

2.079.100 (dymilion e shtatedhjete e nentemije e njeqind) leke pa tvsh.

Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti I : REF-14789-03-21-2019

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

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren
e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

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

Shumatorja e çmimit për njësi e paraqitur në procedurën e prokurimit është 1.517.500

(njemilion e peseqind e shtatembedhjetemije e peseqind) lekë (pa tvsh).
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Operatorë ekonomikë të skualifikuar nuk ka.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

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

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar është 1.517.500 (njemilion e peseqind e
shtatembedhjetemije e peseqind) lekë (pa tvsh).

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Bashkisë Elbasan (Drejtoria e Prokurimeve),
brenda 10 (dhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft
marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 10.04.2019

Ankesa: nuk ka pasur

Konceptoi: S. Hyskja

Pranoi:Përgjegjës: O. Kokunja

Konfirmoj :Drejtori: A. Muhametaj

TITULLARI I AUTORITETIT

KONTRAKTOR

PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ
ZV.KRYETARI

Klaudia Krasnika
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