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Nr. ______ Prot. Patos më, ___.01.2020

ALBPETROL SHA PATOS
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 14.01.2020
Nga: “Albpetrol” sha- Patos
Për: “Ante Group” shpk, Berat
NUIS J62904100D
Adresa: Lagjja “Barrikada”, Rruga “Antipatrea”, Godina me nr. Pasurie 3/105, Zona Kadastrale
nr.8501, Berat.

* * *

Procedura e prokurimit:” Kërkesë për propozim” me mjete elektronike.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-44557-11-22-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i plotë në grupin Nr. 2 Amonicë - QPN –
Gorisht”.
Kohëzgjatja e kontrates: Brenda 8 ( tete) javeve ose 56 (psedhjetegjashte) dite nga data e lidhjes
së kontratës.
Fondi limit: 3,499,320 lekë (pa TVSH).
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: 02 Dhjetor 2019 nr.48
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te
ofruara:

1. Operatori ekonomik “Ante Group” shpk me NUIS J62904100D, me vlerë oferte në total 3 439
122 lekë (pa TVSH).

Nuk ka patur të skualifikuar

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Ante Group” shpk me NUIS
J62904100D, me adrese: Lagjja “Barrikada”, Rruga “Antipatrea”, Godina me nr. Pasurie 3/105,
Zona Kadastrale nr.8501, Berat, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej prej 3 439
122 (tre milion e katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e njëqind e njëzet e dy) lekë pa TVSH, është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Prokurimit Publik të Albpetrol sha,
rruga Fier – Patos km 7, Fier, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, tenderi do të
anulohet, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.01.2020.

Është paraqitur ankesë pranë Autoritetit Kontraktor nga operatori ekonomik “Ante Group” shpk
dhe ka marrë përgjigje më datë 31.12.2019.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Erjola MUKA


