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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER

DREJTORIA E PROKURIMIT PUBLIK

Nr. ______ Prot. Fier, më 19/08/2019

Lënda: Formulari i Njoftimit te Fituesit per tenderin “Riparim i automjeteve makinave
dhe mjeteve te ndertimit per nevojat e ndermarrjeve dhe te Bashkise Fier” per:

“Loti 2: Riparim i makinave dhe mjeteve te ndertimit” me burim financimi nga
Buxheti

i Bashkise

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK
TIRANE

BASHKIA FIER

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data 19/08/2019]

Për: [“MAG”sh.p.k. Adresa: Fier; Patos; Transport;]

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur – Sherbim - Marreveshje Kuader
Marrëveshja Kuadër me nje operator ekonomik (ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24478-05-29-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Loti 2: Riparim i makinave dhe mjeteve te ndertimit” me
burim financimi nga Buxheti i Bashkise.
Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati kohor për ekzekutimin:
12 muaj (nga nenshkrimi i Marreveshjes Kuader)
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
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çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik “Mag” sh.p.k, perkatesisht numri i NUIS-it K43309402W

Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 22 931 000 lekë (njezete e dy milion e nenteqind e
tridhjete e nje mije) pa tvsh dhe 27 517 200 lekë (njezete e shtate milion e peseqind e
shtatembedhjete mije e dyqind) me tvsh.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk ka.

* * *

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

1. Operatori ekonomik “Mag” sh.p.k, perkatesisht numri i NUIS-it K43309402W

Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 22 931 000 lekë (njezete e dy milion e nenteqind
e tridhjete e nje mije) pa tvsh dhe 27 517 200 lekë (njezete e shtate milion e peseqind e
shtatembedhjete mije e dyqind) me tvsh.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Njesise se Prokurimit se Bashkise Fier, Lagja

“Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi” Nr.15 Fier, brenda10 ditëve nga dita e marrjes/publikimit

të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.08.2019

Ankesa: ka ose jo, - Jo , nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë –

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARMANDO SUBASHI


