REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA LUSHNJE
QENDRA KULTURORE DHE KLUBI I SPORTEVE

Adresa:Lagjia Kongresi Lushnjes

E-mail:

Nr________prot

qkkslushnje2021@outlook.com

Lushnje, me ___/___/ 2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

12.01.2022
Drejtuar: “Tempo” Shpk
Adresa: Lushnje, Lagjja Çlirimi,rruga e fabrikes se tullave, godine 1 kateshe,20m prane

Stacionit te Pompave.

* * *

Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar, me mjete elektronike.
Number of procedure/lot reference:
Përshkrimi i shkurtër i kontratës : “Transport i Artisteve, Veteraneve dhe Klubit te
Shumesporteve” MarrëveshjeKuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë
të përcaktuara - me afat 12 muaj”. Me fond limit 1 098 976 (nje milion e nentedhjete e tete
mije e nenteqind e shtatedhjete e gjashte ) leke pa tvsh dhe 1 318 771 ( nje milion e treqind e
tetembedhjete e shtateqind e shtatedhjete e nje ) leke me tvsh me Nr. REF-16354-12-24-2021
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. “Tempo ” shpk

J64103422D

Vlera e ofruar: 1 035 920 (nje milion e tridhjete e pese mije e nenteqind e njezet) Leke pa
TVSH

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë te mëposhtëm:
Nuk ka
* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të
mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:
Operatori ekonomik “Tempo” shpk
J64103422D
Vlera e ofruar: 1 035 920 (nje milion e tridhjete e pese mije e nenteqind e njezet) 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
BRIZIDA DERVISHI

