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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___.___.2022 

   

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: “AGED”sh.p.k. me adresë: ELBASAN POLIGONI PRANE VARREZAVE. 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur e Thjeshtuar – Marrëveshje Kuadër. 

                                  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje pllaka varri per Agjencine e Sherbimeve 

Publike Elbasan” -Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë 

të përcaktuara - me afat 12 muaj, me fond limit 3,831,407 (tremilion e teteqind e tridhjete e 

njemije e katerqind e shtate)  lekë pa tvsh., vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë 

Elbasan për vitin 2022. Ky fond përbën vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen 

gjatë marrëveshjes kuadër.  

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-28934-05-13-2022 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

oferta eko  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X  

 

 

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

të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 
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1. “AGED”sh.p.k. me Nipt: J62903344B 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 2.729.235 (dymilion e shtatëqind e njëzet 

e nëntëmijë  e dyqind e tridhjetë e pesë) lekë (pa tvsh). 

 

2.  “Zeqiri” sh.p.k me Nipt: J67902827A 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 3.577.500 (tremilion e pesëqind  e 

shtatëdhjetë e shtatëmijë e pesëqind) lekë (pa tvsh). 

 

3.  “Genti 001” sh.p.k me Nipt: L93101401U 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 3.736.500 (tremilion e shtatëqind  e 

tridhjetë e gjashtëmijë e pesëqind) lekë (pa tvsh). 

 

 

 

Operatorë Ekonomik të s’kualifikuar nuk  ka. 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik 

“AGED”sh.p.k. me adresë: ELBASAN POLIGONI PRANE VARREZAVE, se oferta e 

paraqitur me vlerën 2.729.235 (dymilion e shtatëqind e njëzet e nëntëmijë  e dyqind e 

tridhjetë e pesë) lekë (pa tvsh), është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

 

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”. 

 

 

 

Konceptoi: Përgjegjës: E. Sanço 

Konfirmoi :Drejtori: O. Kokunja 

 

 

 

                                                                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

                                                                         PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

                                                                                                                   ZV.KRYETARI 

                                                                                              Aulona Bylykbashi 
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