
 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA DIVJAKË 

AGJENSIA E SHERBIMEVE KOMUNALE 

 

  Nr. _______ Prot.                                                                               Divjakë, më ___.____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

[Data: 13.04.2022] 

 

Drejtuar: :     Operatorit ekonomik “LEKA-2007” 

                   “ Lagjja Beslidhja rruga “Luigj Gurakuqi”  kati 1-re  Lezhe Albania” 

 

Procedura e prokurimit/lotit: : “Procedure E Hapur E Theshtuar” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-23208-03-28-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje kosha metalik dhe plastike per ndarjen e diferencuar ” 

 me fond  limit  4 000 000 ( kater miljon ) Leke pa Tvsh nga  Të Ardhurat  

Kohëzgjatja e kontratës : 10 dite nga dita e lidhjes se kontrates  

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit  13/04/2022   Ora: 09:00 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): 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 këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. “LEKA -2007”       K77929501L    3 780 000 (tre milion e shtateqind e tetedhjete  

mije ) leke pa tvsh   

2. “ARTEO 2018 ”    L82523203F  3 79 0 000(  tre milion e shtateqind nentedhjete mije 

)leke pa tvsh   

3. “LUAR BROS”   L72322004M   3840 000  (  tre milion e teteqind e dyzet mije)  leke pa tvsh 



4. “ZEQIRI”   J67902827A   3 890 000  ( tre milion  e teteqind e nentedhjete mije)   leke pa 

tvsh  

Nga pjesërmarrësit nuk ka operatorë të skualifikuar.  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “LEKA -2007” 

me adrese : “ Lagjja Beslidhja rruga “Luigj Gurakuqi”  kati 1-re  Lezhe Albania” se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 3 780 000 (tre milion e shtateqind e tetedhjete  mije ) leke pa 

tvsh  eshte vlerësuar pozitivisht dhe me piket e plota si ofertë e rregullt dhe konform kritereve 

ligjore, financiare dhe teknike. 

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 

DREJTORI 

Dylaver Zelo 

 

 

 


