
 

Albanian Gas Service Company SHA 
Rruga “Kosovareve”, pallati NderPro SHPK., Tirana, Albania   

NUIS: L82407006D 

Share Capital: ALL 3.500.000,00 

Nr. _____  

Prot.  

        Tiranë, më ___.___.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORIT EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

 

Për: OE “MBROJTJA DHE SHPËTIMI NGA ZJARRI” SHPK  

 

Adresa: Rruga Kavajës, Nr.116, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur e thjeshtuar me marrëveshje kuadër, me një 

operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt “Trajnime të 

ndryshme e ndarë në 2 (dy) lote me fond total: 2,509,513 (dy milion e pesëqind e nëntë mijë 

e pesëqind e trembëdhjetë) lekë pa tvsh,  me nr. kryesore te REF-51038-11-23-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: LOTI 2- me objekt: “Trajnimi dhe certifikimi i personelit për 

mbrojtjen ndaj zjarrit” me fond limit 1,317,713 (një milion e treqind e shtatëmbëdhjetë mijë 

e shtatëqind e trembëdhjetë) lekë pa tvsh dhe afat nga data e nënshkrimit të marrëveshjes 

kuadër deri më 31.12.2023, me nr. REF-51047-11-23-2022. 

 

Publikime të mëparshme: Nuk ka 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 164, datë 30 Nëntor 2022 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij njoftimi ju bëjmë me dije se, në këtë lot ka marrë pjesë ofertuesi me vlerën 

përkatëse si më poshtë: 

 

1. OE “Mbrojtja dhe shpëtimi nga zjarri” shpk– NUIS  L62102007V 

Vlerë oferte 1,080,000 (një milion e tetëdhjetë mijë) lekë pa tvsh; 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë të mëposhtëm: Nuk ka OE të skualifikuar. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “Mbrojtja dhe shpëtimi nga 

zjarri” shpk me adresë: Rruga Kavajës, Nr.116, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë totale 

prej 1,080,000 (një milion e tetëdhjetë mijë) lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 
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Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

                                                                       TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                             Arbër Lleshi 

     

 

 

 

 

 


