
Adresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Q.Stafa”, Tel. +355 54 400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.al web:www.elbasani.gov.al

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN

DREJTORIA E PROKURIMEVE 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

NJOFTIMI I KONTRATËS

1-Autoriteti kontraktor: Bashkia Elbasan adresa: Rr. “Qemal Stafa”, nr.tel/fax:(+355)54

400152.

2-Lloji i procedurës së prokurimit: Kërkesë për Propozim – Marrëveshje Kuadër.

3-Objekti i prokurimit (n.q.s. ka lote i ndarë sipas loteve): “Blerje dhe vendosje pjese

kembimi per makinerite dhe makinat e sherbimit e ndare me lote; Marrëveshje Kuadër

- me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 18

muaj:

Loti I Blerje dhe vendosje pjese kembimi per makinerite e renda te Ashp-se
Loti II Blerje dhe vendosje pjese kembimi per makinat e sherbimit te Ashp-se dhe

D.SH.P.B.V.M

4-Fondi limit (n.q.s. ka lote i ndarë sipas loteve): 4.823.367 (katermilion e teteqind e

njezet e tremijë e treqind e gjashtedhjetëeshtate) lekë pa t.v.sh., vënë në dispozicion nga

Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2019 dhe 2020, i ndarë në lote si mëposhtë:

Loti I: Blerje dhe vendosje pjese kembimi per makinerite e renda te Ashp-se, me fond

limit: 2.730.400 ( dymilion e shtateqind e tridhjetemije e katerqind) lekë (pa tvsh).

Ky fond përbën vlerën e pritshme të kontrave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes

kuadër.

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 2,079,100 (dymilion e shtatedhjete e nentemije e

njeqind) leke pa tvsh.

Loti II: Blerje dhe vendosje pjese kembimi per makinat e sherbimit te Ashp-se dhe

D.SH.P.B.V.M, me fond limit: 2,092,967(dymilion e nentedhjete e dymije e nenteqind e

gjashtedhjete e shtate) lekë (pa tvsh).
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Ky fond përbën vlerën e pritshme të kontrave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes

kuadër.

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 1.591.166  (njemilion e peseqind e nentedhjete e

njemije e njeqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh.

5-Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-14783-03-21-2019

Loti I : REF-14789-03-21-2019

Loti II: REF-14791-03-21-2019

6- Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit d Të ardhura X Grante, donacione etj. d

7- Invenstim d Shpenzim operativ X

8- Afati për dorëzimin e mallit: 18 muaj nga data e lidhjes së Marrëveshje Kuadër për

secilin lot.

9-Hapja e ofertave do të bëhet në: data 05.04.2019, ora 10:00.

Vendi: Prokurim elektronik ne websitin zyrtar të Agjencise së Prokurimit Publik:

http://www.app.gov.al/.

10-Afati i fundit për pranimin e dokumentave: data 05.04.2019, ora 10:00.

Vendi: Prokurim elektronik në websitin zyrtar të Agjencisë së Prokurimit Publik:

http://www.app.gov.al/.

Dokumentat e tenderit mund të tërhiqen në rrugë elektronike nga adresa zyrtare e APP - së

(www.app.gov.al).

Konceptoi: S. Hyskja

Pranoi:Përgjegjës: O. Kokunja

Konfirmoj :Drejtori: A. Muhametaj

TITULLARI I AUTORITETIT

KONTRAKTOR

PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ
ZV.KRYETARI

Klaudia Krasnika

mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al
http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al

