
R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Drejtuar: Operatorit ekonomik “LIZARD” sh.p.k
Adresa: Rruga Komuna e Parisit, Kompleksi Kika, Tuneli 2, Dyqani 4, Tirane

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”

Referenca e procedurës: REF-33186-08-08-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje shërbimi për Bashkinë e Tiranës, për
projektin “Fillo me një ide-Fito një intership në Bashkinë e Tiranës”

Kohëzgjatja e kontratës: 6 (gjashtë) muaj nga data e lidhjes së kontratës.

Fondi limit: 983.333 (nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë
pa TVSH

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 19.08.2019, ora 12.00

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 32 datë 13 gusht 2019.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në procedurë ofertuesi ekonomik me vlerën përkatëse të
ofruar si më poshtë:

1-Operatori ekonomik “LIZARD” sh.p.k NUIS L01508026P
Vlera e ofertës pa TVSH– 980.950 (nëntëqind e tetëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë)
lekë
Vlera e ofertës me tvsh– 1.141.140 (një milion e njëqind e dyzetë e një mijë e njëqind e
dyzetë) lekë.

Nuk ka patur operatorë ekonomike të skualifikuar.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik
LIZARD” sh.p.k me adresë: Rruga Komuna e Parisit, Kompleksi Kika, Tuneli 2, Dyqani 4,



Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 980.950 (nëntëqind e
tetëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH dhe 1.141.140 (një milion e
njëqind e dyzetë e një mijë e njëqind e dyzetë) lekë me TVSH, ështe identifikuar si oferta
e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë sigurimin
e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga
dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 23.08.2019.

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender, në mbështetje
të Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe
në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, nuk është
paraqitur asnjë ankesë.
lgerta Milo, Specialiste, Sekt. i Prokurimeve Administrativer. i kopjeveDatë _______20

Miratoi: Taulant Tusha
Punoi e konceptoi: Elona Shkoza
Nr i kopjeve: 3 (tre)
Date ___.___.2016


