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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA FIER 

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE FIER 

        

Nr. ______ Prot.                                                                                        Fier, më 09.03.2022 

 

 

 

Lënda: Formulari i njoftimit paraprak të fituesit për proceduren me objekt “Blerje beton M 250”, 

Marreveshje Kuader me nje operator ekonomik fitues, ku te gjitha kushtet jane te percaktuara, 

me afat 24 muaj, me burim financimi nga Buxheti i Ndermarrjes se Sherbimeve Publike Fier. 

 

 

                                                                          AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                     TIRANË 

                                                         (për botim) 

 

 

Shtojca 10   

 
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE FIER      

 

 

Data:  09.03.2022 

Drejtuar:   Operatorit ekonomik “GENERAL BETON” SHPK 

                              

 

Adresa: Fier Patos Rruga Fier- Patos km.5, kthesa e Patosit, zona kadastrale me nr.2890, nr.pasurie 

59/14, kantier ndertimi perballe Alb Star. 

 

NUIS K23013401A 

 

                              

 

* * * 

Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar me mjete elektronike me objekt “Blerje beton M 250”.  

Marrëveshje Kuadër me 1 (një) operator ekonomik fitues – ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – 

me afat 24 muaj. 

 
 

Numri i referencës së procedurës / lotit:  REF-20054-02-18-2022. 
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Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje beton M 250”, me fond limit prej 3 900 000 (tre milion e 

nenteqind mije) lekë pa TVSH, me burim financimi nga Buxheti i Ndërmarrjes së Shërbimeve 

Publike, Fier  në perputhje me preventivat, sasitë, specifikimet teknike, termat e references dhe kushtet 

e përcaktuara në DST.  

Afati kohor per ekzekutimin e kontratës: 24 (njëzetë e katër) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes 

kuadër. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [28 Shkurt 2022], [Numri 26]. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

  

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  PO 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Operatori ekonomik “GENERAL BETON” SHPK numri i NUIS K23013401A.  Vlera totale 

sipas formularit te ofertes eshte 3 570 000 (tre milion e peseqind e shtatedhjete mije) lekë pa 

TVSH.  

 

  
 

Nga pjesërmarrësit është  skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm:  

Nuk ka operatore ekonomik te skualifikuar. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “GENERAL 

BETON” SHPK me NUIS K23013401A, se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 3 

570 000 (tre milion e peseqind e shtatedhjete mije) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e 

suksesshme.   

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit, sipas përcaktimeve në nenin 109 të ligjit 

nr.162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

_______________________ 

AZEM SHATËRI 

 

 


