REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER
QENDRA EKONOMIKE E ARSIMIT FIER
Nr. ______ Prot.

Fier, më 10/01/2022

Lënda: Formulari i njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër
për proceduren me objekt “Blerje gaz i lëngshëm për gatim”, marreveshje kuader me
nje operator ekonomik fitues, ku te gjitha kushtet jane te percaktuara, me afat 12 muaj,
me burim financimi nga Buxheti i Qendrës Ekonomike të Arsimit Fier.
AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK
TIRANË
(për botim)

Shtojca 12
QENDRA EKONOMIKE E ARSIMIT FIER
Data:

10.01.2022

Drejtuar:

Operatori ekonomik “TR - 7” SHPK

Adresa: Lagjja Apollonia, Rruga Ahmet Boshnjaku, Godina 2 kateshe nr. 1, Kati 1., Fier
***
Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar me mjete elektronike.
Numri i referencës së procedurës / lotit: REF-16214-12-23-2021.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje gaz i lëngshëm për gatim”, me fond limit / vlera e
pritshme e kontratës 1 391 370 (nje milion e treqind e nentedhjete e nje mije e treqind e
shtatedhjete) lekë pa TVSH, me burim financimi nga Buxheti i Qendrës Ekonomike të Arsimit
Fier, në perputhje me sasitë, specifikimet teknike, termat e references dhe kushtet e përcaktuara
në DST. Afati i marreveshjes kuader: 12 (dymbedhjete) muaj.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [28 dhjetor 2021],
[Numri 187] .
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Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë
të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:
1. Operatori ekonomik “TR - 7” SHPK numri i NUIS L32614402I.
Vlera e ofruar / vlera e pritshme e kontratave eshte 1 235 000 (nje milion e dyqind e tridhjete e
pese mije) lekë pa TVSH.
Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:
Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “TR - 7” SHPK
numri i NUIS L32614402I, me adrese: Lagjja Apollonia, Rruga Ahmet Boshnjaku, Godina 2
kateshe nr. 1, Kati 1., Fier se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 1 235 000 (nje
milion e dyqind e tridhjete e pese mije) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 109 të ligjit
nr.162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
_______________________
Elisabeta IKONOMI
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