REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN
DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr._______Prot

Elbasan, më ___ / ___ / 2022

LËNDA: Dërgim njoftimi i fituesit për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike.
AGJENCISË së PROKURIMIT PUBLIK
TIRANË
NJOFTIMI I FITUESIT
Nga: Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan.
Drejtuar: “TIMAC” sh.p.k. me adresë: "Tirana Industrial Park", Nr. 37, rruga "Egnatia",
Kashar, Tiranë.
Procedura e prokurimit/lotit: “Proçedurë e hapur”.
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-25645-04-19-2022
Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Blerje mjete teknologjike për pastrim”, me fond limit
10,833,333 (dhjetëmilion e tetëqind e tridhjetë e tremijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa
t.v.sh., vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2022, me afat 1 muaj
për lëvrimin e mallit.
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1.

“TIMAC” sh.p.k. me Nipt: M 01706003 U

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

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 10,685,000 (dhjetëmilion e gjashtëqind e
tetëdhjetë e pesë mijë) lekë (pa tvsh)
Ofertues të skualifikuar nuk ka.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: “TIMAC” sh.p.k. me
adresë: "Tirana Industrial Park", Nr. 37, rruga "Egnatia", Kashar, Tiranë, se oferta e
paraqitur, me vlerë totale prej 10,685,000 (dhjetëmilion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë
mijë) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Elbasan (Drejtoria e Prokurimeve),
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve
nga dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç
parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik".
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