
  

 

BASHKIA LUSHNJE 

 

Nr. _____Prot.                                                                                         Lushnje, me 

___/___/2018 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë 

1. “LEAL” sh.p.k. dhe “HIGJIENA” sh.p.k.   

* * * 

Procedura e prokurimit:  Procedurë e Hapur (Marrëveshje Kuadër) 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-50146-02-22-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Sherbimi i  pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve 

urbane – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te 

percaktuara - me afat 36 muaj” 

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. B.O.E :        “LEAL” sh.p.k.               dhe          “HIGJIENA” sh.p.k.          

                      K64612402E                                   J68612101I   

Vlera: 137 120 347 (njëqind e tridhjetë e shtatë milion e njëqind e njëzet mijë e treqind e 

dyzet e shtatë) lekë pa TVSH, dhe 164 544 416 (njëqind e gjashtëdhjetë e katër milion e 

pesëqind e dyzet e katër mijë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë me TVSH. 



 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

Nuk ka operatorë të skualifikuar. 

* * * 

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

operatorë ekonomikë të suksesshëm: 

1.  

2.  

3. B.O.E :        “LEAL” sh.p.k.               dhe          “HIGJIENA” sh.p.k.          

                      K64612402E                                   J68612101I   

Vlera: 137 120 347 (njëqind e tridhjetë e shtatë milion e njëqind e njëzet mijë e treqind e 

dyzet e shtatë) lekë pa TVSH, dhe 164 544 416 (njëqind e gjashtëdhjetë e katër milion e 

pesëqind e dyzet e katër mijë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë me TVSH. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Bashkisë Lushnje, Lagjja “Kongresi i 

Lushnjes”, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për 

të lidhur draft marreveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 28.03.2018 

 

Ankesa: JO 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

FATOS TUSHE 



 


