
A:  Bulevardi “Gjergj Fishta”,Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tirana, AlbaniaNIPT: K72410014H

FORMULARI

I NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri OSHEE sh.a
Adresa Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative

Nr.7, 1023, Tiranë.
Tel/Fax 042274185
E-mail prokurime@oshee.al (person pergjegjes: Elis Bushati)
Faqja në Internet www.oshee.al

Lloji i procedurës: Procedurë “Negocim pa shpallje”

Objekti i kontratës: “Pastrimi i Zyrave Administrative dhe Qendrave të Kujdesit Ndaj Klientit

të OSHEE sh.a”

Numri i referencës së procedures: REF-32367-08-01-2019

Fondi limit: 9,182,775 (Nente milion e njeqind e tetedhjete e dy mije e shtateqind e shtatedhjete

e pese) leke pa tvsh dhe me afat realizimi deri ne 5 (pese) muaj megjithate kjo kontrate do te

konsiderohet e perfunduar me nenshkrimin e kontrates per proceduren e hapur me NR. REF-

05403-01-28-2019, perkundrejte njoftimit per nderprerje 5 dite perpara.

5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera 10,203,084 (me TVSH) Monedha leke

Vlera e nenkontraktimit ska me Tvsh Monedha __________________

6. Data e lidhjes së kontratës: 27.08.2019

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri “Clean Fast” sh.p.k

Adresa Rr. Fortuzi, Apartamenti ne katin e Pare, Pasuria me nr. 5/209 +1-2

Z.Kadastrale 8350 , Njesia Bashkiake nr.9, Tirane.

Nr. NIPT L61807037R

Ne rastin e perdorimit te procedures se prokurimit “negociim pa shpallje paraprake te
njoftimit te kontrates”, ne rastin e shteses se kontrates, autoriteti kontraktor te plotesoje

mailto:prokurime@oshee.al
http://www.oshee.al


A:  Bulevardi “Gjergj Fishta”,Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tirana, AlbaniaNIPT: K72410014H

edhe te dhenat e meposhtme:

 SJEMI PARA RASTIT SHTESE KONTRATE.

8. Informacion mbi kontratën fillestare (në rastin e shtesës së kontratës)

8.1. Numri i kontrates fillestare Data e lidhjes se Kontrates fillestare

8.2 Kontrata fillestare eshte lidhur ne perfundim te zhvillimit te nje procedure me mjete

elektronikr

Po  Jo 

8.3 Numri i references se procedures se zhvilluar me mjete elektronike/lotit ____________

8.4 Emri dhe NIPTI i kontraktorit

8.5 Vlera totale përfundimtare e kontratës fillestare/ lotit:

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

9. Në rastet e tjera të përdorimit të kësaj lloj procedure prokurimi të evidentohet
specifikisht baza ligjore e përdorimit të saj, si vijon:

Neni 33, pika 2/a  Neni 33, pika 2/b  Neni 33, pika 2/c - X

Neni 33, pika 2/ç  Neni 33, pika 2/d  Neni 33, pika 3/a

Neni 33, pika 4 


