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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA FIER

DREJTORIA E PROKURIMIT PUBLIK

Nr. ______ Prot. Fier, më 20/09/2019

Lënda: Formulari i Njoftimit te Fituesit per tenderin “ Blerje materiale inventari

ekonomik”, me burim financimi nga Buxheti i Bashkise

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK

TIRANE

QENDRA EKONOMIKE E ARSIMIT(QEA)

BASHKIA FIER

[Data 20/09/2019]

Për: [ “BOLT” sh.p.k. Adresa: Tirane Kashar Rruga Kastriotet, Ndertese me
zone kadastrale 2679, Nr.pasurie 60/74-G2, 60/74-G3,60/74-G4, 60/74-N36, 60/74-N3, 60/74-
N27, Kati 0+1+2.

* * *

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-31351-07-24-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale inventari ekonomik” me burim financimi

nga Buxheti i Bashkise, sipas listes dhe specifikimeve ne DST.

Afati kohor për ekzekutimin: Nga nenshkrimi i kontrates deri 1(nje) muaj.

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  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik “ERZENI/SH” sh.p.k, perkatesisht numri i NUIS-it J66902027T.

Vlera totale sipas formularit të ofertës është 2 268 200 lekë (dy milion e dyqind e

gjashtedhjete e tetë mijë e dyqind ) pa tvsh dhe 2 721 840 lekë(dy milion e shtatëqind e

njezete e nje mijë e teteqind e dyzete) me tvsh.

2. Operatori ekonomik “BOLT” sh.p.k, perkatesisht numri i NUIS-it K91517011V.
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Vlera totale sipas formularit të ofertës është 2,291,700 lekë (dy milion e dyqind e nentëdhjetë e
nje mijë e shtatëqind ) pa tvsh dhe 2,750,040 lekë (dy milion e shtateqind e pesedhjetë mijë e
dyzete ) me TVSH.

3. Operatori ekonomik “Muca” sh.p.k., perkatesisht numri i NUIS-it K01421002H.

Nuk ka paraqitur formular oferte.

* * *

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.“Muca” sh.p.k numri i NUIS-it K01421002H.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1.Operatori ekonomik “Muca” sh.p.k. skualifikohet per arsye se:

-Mungon i gjithe dokumentacioni tekniko ligjor dhe financiar sipas kritereve te percaktuar ne
DST nga AK.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “BOLT” sh.p.k
me numer i NUIS-it K91517011V. me adrese Tirane Kashar Rruga Kastriotet, Ndertese me
zone kadastrale 2679, Nr.pasurie 60/74-G2, 60/74-G3,60/74-G4, 60/74-N36, 60/74-N3, 60/74-
N27, Kati 0+1+2., se oferta e paraqitur prej tij me nje vlere te pergjithshme është 2,291,700 lekë
(dy milion e dyqind e nentëdhjetë e nje mijë e shtatëqind ) pa tvsh dhe 2,750,040 lekë (dy milion
e shtateqind e pesedhjetë mijë e dyzete ) me TVSH , është identifikuar si oferta e suksesshme,
pasi operatori ekonomik i renditur ne vend te pare paraqiti kerkese per terheqje nga procedura e
prokurimit .

* * *

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Prokurimit Publik, Bashkia 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, do të

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe do te veprohet 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 30.08.2019.

Ankesa: ka ose jo, - Jo , nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë –

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARMANDO SUBASHI


