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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA TIRANË

AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT

Nr. _______ prot. Tiranë, më ___ .

___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “Alba & Xeni Export Import” shpk, me adresë: Autostrada kamëz – Fushë
Krujë km 1, nr. pasurie 9/10, zona kadastrale 2066, Kamëz, Tiranë

Data: 06.05.2019

1. Procedura se prokurimit: Kërkesë për Propozime

2. Numri i referencës së procedurës REF-18134-04-15-2019

3. Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është “Shërbime të tjera –

Shërbim për pastrimin e baseneve të liqeneve në parqe”.

4. Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët.

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedure këta ofertues me vlerat përkatëse

të ofruara:

1. “Alba & Xeni Export Import” shpk L 22404015 E

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Çmimi total i ofertës 2 495 000 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë pa
Tvsh. Nuk ka pasur tërheqje apo modifikim ofertash nga kjo shoqëri.

Subjekte të s’kualifikuara:

Nuk ka

* * *

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë se “Alba & Xeni Export
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Import” shpk, me adresë: Autostrada kamëz – Fushë Krujë km 1, nr. pasurie 9/10, zona
kadastrale 2066, Kamëz, Tiranë, me nr. Nipti L 22404015 E, se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme 2 495 000 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë pa
Tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, Tiranë,

me adresë: Rruga “Liman Kaba”, Parku Olimpik, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit

të këtij njoftimi.

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet

ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 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 26/04/2019

Ankesa: Nuk ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Erinda FINO


