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Shtojca 13

AGJENCIA E SHERBIMEVE FUNERALE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr.prot.330/9

06.06.2019

Për: BOE. “A&T” sh.a dhe “OLSI” sh.p.k

Adresa: “A&T” sh.a, Rr.”Ibrahim Rugova”, Sky Tower, Kati.7, Ap.3, Njesia Bashkiake 5
Tirane; Adresa: “OLSI” sh.p.k, Fshati Grize, Rr. Fier-Patos, banesa ne KM 6, Fier

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozime

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-21923-05-14-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje karburant naftë diesel 10 ppm”, sasia e pritshme 12 000
litra. Afati i zbatimit te kontrates fillon nga data e nenshkrimit te kontrates dhe perfundon me
date 31.12.2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr.20, date 20.05.2019

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. BOE. “A&T” sh.a dhe “OLSI” sh.p.k NIPT “A&T” L32320008H
NIPT “OLSI” J63423463I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera e marzhit te fitimit te shprehur ne perqindje prej 7.89% (shtate pike tetedhjete e nente
perqind)

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Nuk ka operatore te skualifikuar

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE. “A&T” sh.a dhe “OLSI”
sh.p.k Adresa: “A&T” sh.a, Rr.”Ibrahim Rugova”, Sky Tower, Kati.7, Ap.3, Njesia Bashkiake 5
Tirane; Adresa: “OLSI” sh.p.k, Fshati Grize, Rr. Fier-Patos, banesa ne KM 6, Fier se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [marzhi i fitimit i shprehur ne perqindje prej 7.89%
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(shtate pike tetedhjete e nente perqind) /pikët totale të marra [_____]është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Agjencise se Sherbimeve Funerale me adrese
Rr.”Durresit” nr.132, Tirane sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 7 (shtate) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 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 [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 29.05.2019

Ankesa: Nuk ka patur ankesa

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

RAIMONDA SHINO


