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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA PATOS

SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. _______ Prot. Patos,më
___/____/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORIT EKONOMIK TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

04/07/2019

Për: “AGBES CONSTRUCTION” shpk, Fier

Adresa: Fier, Sheq i Madh

Procedura e prokurimit: Tender i hapur - Marrëveshje kuadër me nje operatorë

ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-22268-05-16-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Blerje bazë materiale (asfalt)ne vendodhjen e
objekteve Patos,Zharrez,Grize,Frasher,Sheqishte,Fshati i Ri"

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës :33.272.649 (tridhjetë e tre milion
e dyqind e shtatëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e dyzetë e nëntë) lekë pa
TVSH

2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e
çmimeve për njësi është 22.593(njezete e dy mije e peseqind e
nentedhjete e tre)leke pa Tvsh

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër është 24 muaj nga nënshkrimi i saj.

Sasia e pritshme e mallit që kërkohet:Kjo sasi eshte orientuese per operatoret

ekonomik gjate zbatimit te marreveshjes kuader:

Nr. Nr.Analize
emertimi i
materialeve

Emertimi i mallrave Njesia Sasi e pritshme

1 3.211/1 Cakell makinerie
t=20cm(mbushje
gropa nivelim)

m 3 1367

2 3.212/b Stabilizant 10cm m 3 3236.7
3 3.222/2 Binder 6cm ton 1969.62
4 3226/1 Asfalt 4cm ton 831.9
5 An Emulsion bitumi litra 11040
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Adresa: Lagjja “Naftëtari”, rruga “Unaza”, www.bashkiapatos.gov.al

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

vlerat përkatëse të ofruara:

 Operatori ekonomik “AGBES CONSTRUCTION” shpk, Fier, me

nr.Nipt-i K32807432W ofron vlerën 21 140 (njëzetë e një mijë e

njëqind e dyzetë) lekë pa Tvsh për njësi dhe vlerë totale të ofertës

prej 32 585 864 (tridhjetë e dy milion e pesëqind e tetëdhjetë e

pesë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa Tvsh.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar

si operatorë ekonomikë i suksesshëm:

Operatori ekonomik “AGBES CONSTRUCTION” shpk, Fier, me nr.Nipt-i

K32807432W ofron vlerën 21 140 (njëzetë e një mijë e njëqind e dyzetë) lekë pa

Tvsh për njësi dhe vlerë totale të ofertës prej 32 585 864 (tridhjetë e dy milion e

pesëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa Tvsh.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Bashkise Patos brenda 5 dite nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :26/06/2019

Ankesa: ka ose jo NUK KA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

KRYETARE
Rajmonda

BALILAJ
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