DREJTORIA E PËRGJITHSHME NR.3 E PUNËTORËVE TË QYTETIT
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr.__________ prot.
2019

Tiranë, më____, ____,

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Datë 03.09.2019
Nga: Drejtoria e Përgjithshme Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit, Tiranë
Për: Operatorin ekonomik Autovizion sh.p.k me NIPT K71420008L
Adresa: Rr.Autostrada Tiranë - Durrës, Km.9, Bërxull, Tiranë
Numri i referencës së procedurës/lotit:

REF-32824-08-06-2019

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kërkesë për propozim me objekt “Shërbim mirëmbajtje
për automjetet e transportit” kohëzgjatja e kontratës (marrëveshjes kuadër) deri 24 (njëzet
e katër) muaj nga nënshkrimi i kontratës (marrëveshjes kuadër).
Fondi limit: 3 333 333 (tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre)
lekë pa tvsh. (shumatorja e çmimeve për njësi është: 574 250 (pesëqind e shtatëdhjetë e
katër mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh)
Burimi i Financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 19.08.2019
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara
si më poshtë;
Operatori ekonomik: Autovizion sh.p.k me NIPT K71420008L me seli në Adresë:
Rr.Autostrada Tiranë - Durrës, Km.9, Bërxull, Tiranë, me ofertë 571 400 (peseqind e
shtatëdhjetë e një mijë e katërqind) lekë pa TVSH. (shumatorja e çmimeve për njësi)
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Komisioni i Hapjes dhe Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta e Operatorit Ekonomik
Autovizion sh.p.k me NIPT K71420008L, përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar
referuar listës së kritereve të përgjithshme dhe kritereve të veçanta të pranimit/kualifikimit në
mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914 date 29.12.2014 “Per Miratimin e
Rregullave te Prokurimit Publik“, të cilat janë të detajuara në dokumentat standarte te
tenderit.
Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” neni 66 pika 4, Komisioni konstatoi se oferta është paraqitur
pa gabime aritmetike në vlera.
Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik” si dhe kritereve te pranim kualifikimit të miratuara, u konstatua se
oferta e operatorit ekonomik Autovizion sh.p.k me NIPT K71420008L është në përputhje
me kërkesat e pranim kualifikimit, duke e shpallur ofertë të vlefshme.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Autovizion
sh.p.k me NIPT K71420008L me seli në Adresë: Rr.Autostrada Tiranë - Durrës, Km.9,
Bërxull, Tiranë, me ofertë 571 400 (peseqind e shtatëdhjetë e një mijë e katërqind) lekë pa
TVSH. (shumatorja e çmimeve për njësi), e paraqitur për tenderin me objekt “Shërbim
mirëmbajtje për automjetet e transportit”, me afat të kryerjes së shërbimeve deri
24,(njëzet e katër muaj) muaj nga nënshkrimi i kontratës (marrëveshjes kuadër), është
identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme Nr.3 të Punëtorëve
të Qytetit, Tiranë, Rruga “5 Maji”, God.17, Tiranë, kopjen e nënshkruar të draftit të
marrëveshjes kuadër, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga
dita e marrjes së njoftimit nga autoriteti kontraktor.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës
(marrëveshjes kuadër), procedura e prokurimit do të anullohet, sipas përcaktimeve të Ligjit
Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimet publike”.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26/08/2019
Ankesa: S`ka pasur
TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR
FETI FANAJ
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