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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
HEC LANABREGAS SH.A

Shtojca 13

[Shtojcë

për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1
(PAS PROCESIT TË ANKIMIT)
[20/06/2022]
Drejtuar: “2A2F-L OIL” Sh.p.k
Me adrese: Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ibrahim Rrugova, Kulla Sky Tower, kati 7, ap.3
Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-31383-06-01-2022
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje Karburant”
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto
vlera përkatëse të ofruara:

“2A2F-L OIL” Sh.p.k
1

Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime

L41915013M

Vlera e ofertës pa tvsh = 1,252,498.8 (një milion e dyqind e pesedhjete e dy mije e katerqind
e nentedhjete e tete pike tete) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “2A2F-L OIL” Sh.p.k me adrese
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ibrahim Rrugova, Kulla Sky Tower, kati 7, ap.3, se oferta e
paraqitur me vlerë totale prej 1,252,498.8 (një milion e dyqind e pesedhjete e dy mije e katerqind e
nentedhjete e tete pike tete) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë HEC LANABREGAS SH.A me adrese Rr.Kavajes ish
parku i automjeteve,Tirane sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit
përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe
kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është
dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç
parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.
Ankesat: (Duke qene qe ka qene vetem nje operator ekonomik pjesemarres bazuar ne Ligjin
nr.162/2020 “Për prokurimin publik” per kete procedure nuk ka afat ankimi.)

