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     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

  BASHKIA KAMËZ 
Nr.________Prot                                                                                                Kamëz, më ____.____.2023 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

PERFUNDIMTAR 

 

Drejtuar:  Operatori ekonomik “LUAR Bros” shpk, me adresë: Tiranë, Rruga ”Nasi Pavllo”, 

pall.15/1,shkalla 1, apartamenti 1. 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit:  E hapur e thjeshtuar  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Nr. REF-51049-11-23-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:    Kosha për seleksionim mbeturinash  

Fondi limit: 2,205,750(dy milion e dyqind e pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) lekë, pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës:   30 (tridhjete) dite 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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. LUAR Bros shpk                                                                                   L72322004M 

          Emri i plotë i shoqërisë                                     Numri i NIPT-t   

Vlera :  1,896,300(një  milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë e treqind)lekë pa tvsh. 

 2. HB-GROUPCONSTRUCTION shpk                                                 L87812902D                                                 

Emri i plotë i shoqërisë                                                          Numri i NIPT-it   

Vlera:  1,998,500 (një  milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetëmijë e pesëqind)lekë pa tvsh. 

3. N.N.Z.K.Shkodra shpk                                                                             J66915047G 

Vlera:  2,050,000 (dy milion e pesëdhjetë mijë)lekë pa tvsh. 

4. ZEQIRI shpk                                                                                              J67902827A 

Emri i plotë i shoqërisë                                                               Numri i NIPT-it  

Vlera:  2,105,000 (dy milion e njëqind e pesëmijë)lekë pa tvsh. 

5.OLSI MOTORS                                                                                       L71619028E 

Emri i plotë i shoqërisë                                                            Numri i NIPT-it 

Vlera:  2,175,000 (dy milion e njëqind e shtatëdhjetë e pesëmijë)lekë pa tvsh. 
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Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:  

NUK KA. 

 

 

 *  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “LUAR Bros” 

shpk, me adresë: Tiranë, Rruga ”Nasi Pavllo”, pall.15/1,shkalla 1, apartamenti 1, se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej : 1,896,300(një  milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë e 

treqind)lekë pa tvsh,  është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë  Kamez me adrese: Bulevardi “Nënë Tereza” Nr 492 Kamez, 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar 

tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe kontrata do t’i akordohet 

ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej :  1,998,500 (një  milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetëmijë e pesëqind)lekë pa tvsh., siç 

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

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO    X 

 

 

 

Nëpunësi i Autorizuar 

Rebeka SULEJMANI 

 

______________ 

                                                                  ZV/KRYETAR 
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