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MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[23.08.2019]

Për: “FUSHA” SHPK me NIP/NUIS J61922018S, me adrese; Rruga: Murat Toptani, perballe
Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, Njesia Bashkiake nr 2, TIRANE

* * *
Procedura e prokurimit: Procedure e hapur

Numri i referencës se procedurës: REF-30217-07-12-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Shërbim i pastrimit të ambjentit te jashtëm në QSUT” Fondi
limit – 12,995,932 (dymbëdhjetëmilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesëmijë e nëntëqind e
tridhjetë e dy) Lekë pa TVSH: Procedure e Hapur, Marrëveshjes kuadër, me nje operatore
ekonomike ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [22.07.2019] [22]

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me vlerat
përkatëse të ofruara:

1) “SHPRESA” SHPK K67917301H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 10,783,250 (dhjetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e tre mijë e dyqind e pesëdhjetë)
lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) “FUSHA” SHPK J61922018S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 10,779,755 (dhjetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntëmijë e shtatëqind e
pesëdhjetë e pesë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) “REJ” SHPK J93711608Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 11,359,000 (njëmbëdhjetë milion e treqind e pesëdhjetë e nëntë mijë) lekë (pa TVSH) (me
numra dhe fjalë).

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: Nuk ka.

http://www.abp.gov.al


Adresa: "Sheshi Skënderbej", nr. 3, Tiranë, Shqipëri. Tel. +35542247865, www.abp.gov.al

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

Operatori ekonomik “FUSHA” SHPK, me nr. NIPT J61922018S me ofertë ekonomike
10,779,755 (dhjetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë e
pesë) lekë pa TVSH, me adresë: Rruga: Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3,
Pedonalja, Njesia Bashkiake nr 2, TIRANE.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të
Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita
e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.08.2019

Ankesa: ka ose jo - JO
(nëse ka) ka marrë përgjigje-

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Edlira NAQELLARI

Njësia e prokurimit:
Denisa Skënderaj
Misona Shpuza
Sigi Zaimi
Dt.23.08.2019
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