R E PU B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RRUGËVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK

Nr.________ Prot.

Tiranë, më ___.___.2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR
(PAS PROCESIT TË ANKIMIT1)
Data: 15.09.2022
Drejtuar: “AMOS OIL” sh.a, me NUIS K87508801F, me adresë: Fier, Ballsh lagjia 5 Shkurti,
pranë Karburant Neri, përballë Bashkisë
* * *
Procedura e prokurimit: E hapur, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 mujor.
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-37620-08-01-2022
of procedure/lot reference:
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti”,
me afat lëvrimi nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit
kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër, me fond limit: 10.723.500 (dhjetë
milion e shtatëqind e njëzet e tre mijë e pesëqind) lekë pa TVSH.
Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 08.08.2022, Nr
108
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

1

Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

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 “AMOS OIL” sh.a me NUIS K87508801F, me adresë: Fier , Ballsh
Lagjia 5 Shkurti, pranë Karburant Neri, përballë Bashkisë dhe me ofertë ekonomike
10.325.000 (dhjetë million e treqind e njëzetë e pesë mijë) lekë pa tvsh
Është skualifikuar Operatori ekonomik i mëposhtëm:
 Nuk ka
* * *
Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatori ekonomik i mëposhtëm
është identifikuar si i suksesshëm:
1.Operatori ekonomik “AMOS OIL” sh.a me NUIS K87508801F, me adresë: Fier Ballsh Lagjia
“5 Shkurti”, pranë Karburant Neri, përballë Bashkisë dhe me ofertë ekonomike 10.325.000
(dhjetë million e treqind e njëzetë e pesë mijë) lekë pa tvsh.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçmit
Publik, Rruga “5 Maji”, Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi për të
lidhur draftin e marrëveshjes.
Ankesat: Nuk ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

