
Adresa: Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë, Tel: 042222315, Kodi Postar 1001, www.postashqiptare.alFaqe1nga2

POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr. _____ prot. Tiranë,
më___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

Emri Posta Shqiptare sh.a.

Adresa “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
Tel/Fax 042 222 315

E-mail vilma.kambellari@postashqiptare.almailto:avjeri@gmail.com,

Faqja e Internetit www.postashqiptare.al

Personi Përgjegjës Vilma Kambellari;

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “E hapur”

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër;“Blerje goma, vaj, antifrize, graso dhe alkol
për automjete” ndarë në lote, me fond total 8.276.180 (tetë milion e dyqind e shtatëdhjetë e
gjashtë mijë e njëqind e tetëdhjetë) lekë pa t.v.sh.

Loti i I-rë:Blerje vaj, antifrize, graso dhe alkol për për automjete me fond limit 2.955.480
(dy milion e dyqind e dyzet e dy mijë e njëqind e tridhjetë) Lekë pa t.v.sh.

Loti i II-të: “Blerje gomaa utomjetesh” me fond limit 5.320.700 (pesë milion e treqind
njëzetë mijë e shtatëqind) Lekë pa t.v.sh.

4. Numri i referencës së procedurës/lotit; REF- REF-45569-12-04-2019

Loti i I-rë:“Blerje vaj, antifrize, grasodhealkolpër për automjete” REF-45581-12-04-2019

Loti i II-të:“Blerjegomaautomjetesh” Loti II; REF-45583-12-04-2019

5.Fondi limit i kontratës: 85.824.000 (tetëdhjetë e pesë milion e tetëqind e njëzetë e katër
mijë) lekë pa T.V.SH.,

Loti i I-rë:“

“Blerje vaj, antifrize, grasodhealkolpër automjete”me fond limit 2.955.480 (dy milion e

dyqind e dyzet e dy mijë e njëqind e tridhjetë) Lekë pa t.v.sh.

Loti i II-të:

“Blerjegomaautomjetesh” me fond limit 5.320.700 (pesë milion e treqind njëzetë mijë e

shtatëqind) Lekë pa t.v.sh.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati i ofrimit të shërbimit
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do të jetë për 35 (tridhjete e pese) dite kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës.

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 30/12/2019, Ora: 10:00

8. Vendi: Prokurim elektronik në faqen zyrtare të APP-së: www.app.gov.al.

9.Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 30/12/2019, Ora: 10:00

10.Vendi: Prokurim elektronik në faqen zyrtare të APP-së: www.app.gov.al.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Laert Duraj

http://www.postashqiptare.al
http://www.app.gov.al
http://www.app.gov.al

