
 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

BASHKIA LUSHNJE 

 

 Adresa:Lagjia Kongresi Lushnjes                      Tel:+355 35 22139            E-mail:bashkia_lushnje@yahoo.com 

 

 

Nr________prot                                                                                     Lushnje me ___/___/ 2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

 

13.09.2021 

 

Drejtuar: “GREEN FARM” SHPK  

Adresa: Lushnje, Fshati Bubullime,ndertese 3- kateshe,kati i pare,autostrada Lushnje-Fier km 13. 

 

 

*  *  * 

 

Procedura e prokurimit: E hapur me mjete elektronike. 

Number  of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: ” Sherbimi i gjelberimit ne Bashkine Lushnje ” 

(Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 

- me afat 12 muaj). Me fond limit 14 798 079,84 (katembedhjete milion e shtateqind e 

nentedhjete e tete mije e shtatedhjete e nente pike tetedhjete e kater ) leke pa TVSH me Nr. 

REF-01909-07-29-2021 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në 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. “DU&KO” shpk                                                                                           K38207309W                         

 

Vlera  e ofruar: 13,161,898.3  (trembedhjete milion e njeqind e gjashtedhjete e nje mije e 

teteqind e nentedhjete e tete pike tre) Leke pa TVSH 

 

2. “GREEN FARM” SHPK                                                                    K74727401G     

 

 Vlera  e ofruar: 14  354 999 (katermbedhjete milion e treqind e pesedhjete e kater mije e 

nenteqind e nentedhjete e nente) Leke pa TVSH 

 

3.  Pastrime Silvio SHPK                                                                          K91413010N 
Vlera e ofruar: Nuk ka oferte ekonomike 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

1. “DU&KO” shpk                                                                                           K38207309W 

Per arsyet:  

 xhiroja vjetore e Shoqerise “DU&KO” shpk nuk e arrin vleren e fondit limit qe 

prokurohet ne asnje nga vitet qe kerkohet. Kjo mangesi bie ne kundershtim me  

Dokumentat Standarte te Tenderit, Shtojca Nr.8, Kriteret e Vecanta te 

Kualifikimit, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika 2.2.1 

 Ne faturen tatimore te ngarkuar ne sistem nga Shoqeria “DU&KO” shpk per 

Punet e Ngjashme nuk jane pasqyruar shumat, zerat dhe sasitë e sherbimeve te 

realizuara. Kjo mangesi bie ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit, 

Shtojca Nr.8, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.3.1 

 

2.  Pastrime Silvio SHPK                                                                          K91413010N 

Per arsyen: 

 Shoqeria nuk ka paraqitur asnje dokument ne sistem 

 

 

*  *  * 

 



 

 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

“GREEN FARM” SHPK                                                                    K74727401G     

 

 Vlera  e ofruar: 14  354 999 (katermbedhjete milion e treqind e pesedhjete e kater mije e 

nenteqind e nentedhjete e nente) Leke pa TVSH 

    

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të  

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

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ERISELDA SEFA 

 


