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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                                        BASHKIA ELBASAN 

DREJTORIA              DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE E PROKURIMEVE 

PUBLIKE 

    DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIK 

Nr.______prot.                                        Elbasan, më___.___.2021 

   

LЁNDA: Dërgim njoftimi për botim në Buletinin e Prokurimit Publik. 

                           

                                AGJENCISЁ së PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                                     T I R A N Ё  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Nga: Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan 

Drejtuar: 1. “Flamur Asllani” p.f. me adresë: Lagjja "Dyli Haxhire", bulevardi "Aqif 

Pasha", pall. nr. 10/1, kati 1, Elbasan. 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur – Marrëveshje Kuadër. 

                                  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti V: Blerje bukë integrale-  Marrëveshje Kuadër - 

me disa operatorë ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 14 muaj, me 

fond limit 3,451,000 (tremilion e katërqind e pesëdhjetë e njëmijë) lekë (pa tvsh), vënë në 

dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2021 dhe 2022. Ky fond përbën vlerën e 

pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër.  

Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti V: REF-01637-07-26-2021 

Publikime të mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X  

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët 

ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1. “Flamur Asllani” p.f. me Nipt: L 62602209 S 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 3.422.000 (tremilion e katërqind e njezet e 

dymijë ) lekë (pa tvsh). 

 

Ofertues të skualifikuar nuk ka. 
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Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

  

1. “Flamur Asllani” p.f. me Nipt: L 62602209 S 
 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 3.422.000 (tremilion e katërqind e njezet e 

dymijë ) lekë (pa tvsh). 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Bashkisë Elbasan (Drejtoria e  Prokurimeve), 

brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marrëveshjen. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik". 

 

Konceptoi: Specialist: E. Sanço 

Pranoi: Përgjegjës: O. Kokunja 

Konfirmoi: Drejtori: A. Muhametaj 

 

 

 

                                                                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

                                                                         PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

                                                                                                                   ZV.KRYETARI 

                                                                                                   Irland Sina 
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