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[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:  Bashkimi i Operatoreve Ekonomike  Ervin  Luzi p.f  & Hasballa  shpk. 

Ervin Luzi p.f : me nr.Nipti: K71707007Q  me adrese : Tirane Kashar YRSHEK Lagjja Katund i 

Ri, Rruga Ali Pashe Gucia, Godina nr.5.  

Hasballa shpk me nr.Nipti:  K98512601Q,  me adrese: Elbasan Librazhd LIBRAZHD Rruga 

Unaza e Re, Lagjja Nr. 1, Banese private 2- Kateshe perballe shkolles "Ibrahim Muça".      

* * * 

Procedura e prokurimit: “ Blerje tuba per kanalet vaditese ”.  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF 89792-03-11-2021. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit 1 665 680 (nje milion e gjashteqind e gjashtedhjete e 

pese mije e gjashteqind e tetedhjete) leke pa tvsh, shumatorja e çmimeve për njësi  eshte 16 

210(gjashtembedhjete mije e dyqind e dhjete) leke pa tvsh, afati i realizimit : 12 muaj nga data 

e nenshkrimit te marreveshjes kuader.  

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 

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

të ofruara: 

 1.Bashkimi i Operatoreve Ekonomike  Ervin  Luzi (Person Fizik)  & Hasballa  shpk,  

Ervin Luzi p.f : me nr.Nipti: K71707007Q   

Hasballa shpk me nr.Nipti:  K98512601Q,   

Me oferte ekonomike shumatorja e cmimeve per njesi 13 534,7(trembedhjete mije e peseqind e 

tredhjete e kater pike shtate )leke pa tvsh dhe oferte ekonomike ne total vlera e pritshme   1 665 

677.4 (nje milion e gjashteqind e gjashtedhjete e pese mije e gjashteqind e shtatedhjete e shtate 

pike kater) leke pa tvsh.  

2.Operatori Ekonomik Luar Bros shpk  me nr. NIPTI : L72322004M. 



Me oferte ekonomike shumatoren  e cmimeve per njesi ne vleren 11 020 (njembedhjete mije e 

njezet) leke pa tvsh  ndersa oferte ekonomike ne total nuk ka paraqitur ne sistem. 

Te skualifikuar : 

 

1. Operatori Ekonomik Luar Bros shpk  me nr. Nipti: L72322004M   

Perkatesisht per arsyet e meposhteme :  

1.1 Te skualifikoje OE  Luar Bros shpk  me nr. Nipti: L72322004M  , per shkak se nuk ka 

arritur te permbushe  kriteret e pergjithshme dhe  te vecanta kualifikuese te percaktuara ne DST, 

ne te cilen konkretisht kriterin e vecante kualifikues  pika 2.3.3,  te DST.  

 

1.2 Te skualifikoje OE Luar Bros shpk  me nr. Nipti: L72322004M  per shkak se nuk ka 

arritur te permbushe  kriteret e pergjithshme dhe  te vecanta kualifikuese te percaktuara ne DST, 

ne te cilen konkretisht kriterin e vecante kualifikues pika 2.3.2 te DST.  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm , bazuar ne kriterin e cmimit me te ulet te ofertave te vlefshme 

operatori ekonomik : 

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Ervin  Luzi (Person Fizik)  & Hasballa  shpk, perkatesisht 
: 

Me oferte ekonomike shumatorja e cmimeve per njesi 13 534,7(trembedhjete mije e peseqind e 

tredhjete e kater pike shtate )leke pa tvsh dhe oferte ekonomike ne total vlera e pritshme   1 665 

677.4 (nje milion e gjashteqind e gjashtedhjete e pese mije e gjashteqind e shtatedhjete e shtate 

pike kater) leke pa tvsh. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë pranë Sektorit Juridik dhe Prokurimeve Publike kati 

2, Bashkia Librazhd) sigurimin e kontratës brenda 10  ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 

këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.03.2021.    

Ankesa: JO  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

SEKRETARI I PERGJITHSHEM 

 

Bajram PISHKASHI 

 
 


