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________________

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER

Nr. ______ Prot. Fier, më 04/02/2020

Lënda: Formulari i Njoftimit të Fituesit për “Loti 2: Blerje benzine pa plumb”

në tenderin “Blerje karburanti” me burim financimi nga Buxheti i Bashkise

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK
TIRANE

BASHKIA FIER
(ORGANI QËNDROR BLERËS)

[04.02.2020]

Për: [“AGA-1 SHPK, Adresa: Fier, Lagjia “16 Prilli”, Rruga “Llukan Toska”]

* * *

Procedura e prokurimit: E Hapur me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës / Loti 2 : Blerje Benzine pa plumb: REF-46671-12-23-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2 “Blerje benzine pa plumb” me burim financimi nga

Buxheti i Bashkise. Sasitë janë të përcaktuara në shtojcën 12 të DST-ve. Afati kohor per

ekzekutim: nga nenshkrimi i kontrates deri me dt.31.12.2020 dhe sipas kerkesave te autoritetit

kontraktor.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik “AGA-1” SHPK, numri i NUIS-it K62713404B.

Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 4 750 367 leke (kater milion e shtateqind e

pesedhjete mije e treqind e gjashtedhjete e shtate) pa TVSH dhe 5 700 440 leke (pese milion e

shtateqind mije e katerqind e dyzete ) me TVSH. Marzhi i fitimit i shprehur ne perqindje

20.36%.
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2.Operatori ekonomik “Resuli – ER” sh.a numri i NUIS-it L12510413V

Nuk ka paraqitur formular oferte.

*Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Operatori ekonomik “Resuli – ER” sh.a numri i NUIS-it L12510413V

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

-Nuk ka paraqitur asnje nga dokumentacionet e kerkuara sipas DST me perjashtim te ekstraktit
te QKB.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“AGA-1 SHPK, Adresa: Fier, Lagjia

“16 Prilli”, Rruga “Llukan Toska”] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4 750

367 leke (kater milion e shtateqind e pesedhjete mije e treqind e gjashtedhjete e shtate) pa TVSH

dhe 5 700 440 leke (pese milion e shtateqind mije e katerqind e dyzete ) me TVSH. Marzhi i

fitimit i shprehur ne perqindje 20.36%.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimit te Bashkise Fier, Lagjja
“Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi” sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) 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 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.01.2020

Ankesa: ka ose jo,- Jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë __

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Armando SUBASHI


