REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot.,

Tiranë, më __.___2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR
(PARA PROCESIT TË ANKIMIT)

[Data: 12.08.2022]
Për: “ALSTEZO” SHA
Adresa: Lagjia “Kryengritja e Fierit”, Fier.
***
Proçedura e prokurimit: “Procedure e hapur ” Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë,
ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh” ndarë
në 2 (dy) Lote, me fond të marrëveshjes kuadër: 11,870,540 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e
shtatëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet) Lekë (pa TVSH), me numër reference të procedurës kryesore:
REF-35219-07-04-2022.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë
e Shërbimit Spitalor Korçë”, dhe me fond të marrëveshjes kuadër: 7,997,400 (shtatë milion e
nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e katërqind) Lekë (pa TVSH), me numër reference: REF35224-07-04-2022, dhe me afat të Marrëveshjes Kuadër 24 (njëzet e katër) muaj.
Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike datë 12.07.2022, Nr.94.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të
ofruara:
1)

“ALSTEZO” SHA
Emri i plotë i shoqërisë

J63208420N
numri i NIPT-it

Vlera: 5,915,000 (pesë milion e nëntëqind e pesëmbëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH)
Për këtë procedure prokurimi janë skualifikuiar operatorët ekonomikë si më poshtë:
Nuk rezultojnë operatorë ekonomik të skualifikuar
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***

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ALSTEZO” SHA, me nr. NIPT
J63208420N, me adresë: Lagjia “Kryengritja e Fierit”, Fier, me ofertë ekonomike te paraqitur me
vlerë totale prej: 5,915,000 (pesë milion e nëntëqind e pesëmbëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH), është
identifikuar si Oferta e suksesshme.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.08.2022;
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit
Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´.
Ankesa për dokumentat e tenderit: Jo
TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM
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