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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER

DREJTORIA E PROKURIMIT PUBLIK

Nr. ______ Prot. Fier, më 06/02/2019

Lënda: Formulari i Njoftimit te Fituesit per tenderin “Vendosje impiante gazi ne
kuzhinat e kopshteve, çerdheve e shkollave” me burim financimi nga Buxheti i Bashkise

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK
TIRANE

QENDRA EKONOMIKE E ARSIMIT
BASHKIA FIER

[Data 06/02/2019]

Për: [“K.M.K” SHPK Adresa: Fier Ballsh-Mallakaster, Bulevardi Rrapo Hekali, Shkalla 1,
Kati 1, Z.Kadastrale 1090, Nr.Pasurie 7/9810/Ndertese]

* * *

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-01425-12-24-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Vendosje impiante gazi ne kuzhinat e kopshteve, çerdheve

e shkollave ” me burim financimi nga Buxheti i Bashkise.

Afati kohor për ekzekutimin: 15 (pesembedhjete) dite nga nenshkrimi i kontrates mes paleve.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse

të ofruara:

1.Operatori ekonomik “K.M.K” SHPK, perkatesisht numri i NUIS-it L78223801E.

Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 1 733 270 lekë (nje milion e shtateqind e tridhjete

e tre mije e dyqind e shtatedhjete) pa TVSH dhe 2 079 924 lekë (dy milion e shtatedhjete e

nente mije e nenteqind e njezete e kater) me TVSH.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
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Nuk ka operator ekonomik te skualifikuar

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “K.M.K”

SHPK Adresa: Fier Ballsh-Mallakaster, Bulevardi Rrapo Hekali, Shkalla 1, Kati 1,

Z.Kadastrale 1090, Nr.Pasurie 7/9810/Ndertese, se oferta e paraqitur prej tij me nje vlere te

pergjithshme pa TVSH 1 733 270 lekë (nje milion e shtateqind e tridhjete e tre mije e dyqind e

shtatedhjete) dhe me TVSH 2 079 924 lekë (dy milion e shtatedhjete e nente mije e nenteqind e

njezete e kater), është identifikuar si oferta e suksesshme.

* * *
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimit se Bashkise Fier, Lagjja

“Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”; Nr.15 Fier”, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në

dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do

t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një

vlerë të përgjithshme prej [-], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.01.2019.

Ankesa: ka ose jo, - Jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë –

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARMANDO SUBASHI


