R E P U B L I K A

E

S H Q I P Ë R I S Ë

MINISTRIA E MBROJTJES
Nr. ______ Prot.

Tiranë, më ___/__/2015
NJOFTIMI I ANKANDIT

1. Autoriteti shitës:

Ministria e Mbrojtjes, me adresë: Rruga e
Dibrës,(Ish Shkolla e Bashkuar), Tiranë.

2. Data e zhvillimit të ankandit:

18.05.2015, ora 11:00.

3. Lloji i procedurës standarde të ankandit:

“Procedure e hapur”.

4. Objekti i Shitjes:

“Shitje skrape metalike të llojeve të ndryshme”.

5. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes:
Objekti i shitjes përbëhet nga skrape të metaleve si çelik, bronx, alumin, bakër, tunxh,
duralumin, zink dhe plumb, të përftuara nga procesi i çmontimit industrial të
municioneve dhe skrape në administrim të reparteve e njësive të Forcave të
Armatosura.
6. Vlera fillestare: Totali 217,000,488 (dyqind e shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e
tetëdhjetë e tetë) lekë pa t.v.sh., ndarë në lotë si më poshtë :
Nr i
loteve
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Emërtimi i loteve
Skrap çeliku kategoria e parë
Skrap çeliku kategoria e dytë
Skrap bronxi
Skrap alumini
Skrap bakri
Skrap tunxhi
Skrap plumbi dhe skrap zinku
Skrap duralumini
TOTALI

Njësia e
matjes
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Sasia
1,010,852
1,182,470
336,974
19,968
1,685
3,745
1,507
23,909

Fondi limit i
loteve
38,210,206
32,517,925
136,474,470
2,895,360
1,095,250
1,516,725
226,050
4,064,530
217,000,488

7. Vendi i zhvillimit të ankandit:
(Adresa:) Ministria e Mbrojtjes (ish Shkolla e Bashkuar), rruga e Dibrës, Tiranë.
8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:
Data 18.05.2015, ora 11:00.

9. Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës
Dokumente me pagesë:
Po
Jo
√

Nëse Po
Monedha
Çmimi
lekë
2000
Dokumentet standarde të ankandit përbehen nga:








Formulari i njoftimit;
Kërkesa për pjesëmarrje;
Formulari i ofertës;
Ftesa për oferte;
Formulari i njoftimit te fituesit;
Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit të Ofertave.

10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga
kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne
dokumentet e ankandit.

