
__________________________________ __________________________________ 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

BASHKIA LIBRAZHD 

           SEKTORI JURIDIK DHE I  PROKURIMEVE PUBLIKE 

Nr.________Prot                                                                                      Librazhd, me 13.06.2022.     

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR  

Drejtuar: Bashkimit te Operatoreve Ekonomike perkatesisht OE “Irdi Gega” shpk , me 

nr.Nipti: L67629601I  me adrese :“ Elbasan , Librazhd , Lagjja nr 2, Rruga e Dibres” & 

“KORABI 2007” shpk me nr.Nipti: K71523008G me adrese :“ Tirane, Kamez ,Rruga 

Berisha, Argjinatura mr Nr.Pasurie 482, Sheshi i Prodhimit te materialeve te ndertimi”. 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur e thjeshtuar – mallra.   

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-30225-05-20-2022.   

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  “Furnizim me ushqime per vitin 2022” .  

Me fond limit : 4 042 600 (kater milion e dyzet e dy mije e gjashteqind) leke pa tvsh. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 8 muaj duke filluar nga 

nenshkrimi i kontrates .   

Kodet CPV : “Produkte ushqimore”.   

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: 

Bashkimit te Operatoreve Ekonomike perkatesisht OE “Irdi Gega” shpk , me nr.Nipti: 

L67629601I  me adrese :“ Elbasan , Librazhd , Lagjja nr 2, Rruga e Dibres” & “KORABI 

2007” shpk me nr.Nipti: K71523008G me adrese :“ Tirane, Kamez ,Rruga Berisha, 

Argjinatura mr Nr.Pasurie 482, Sheshi i Prodhimit te materialeve te ndertimi” me oferte 

ekonomike 3 849 046 (tre million e teteqind e dyzet e nente mije e dyzet e gjashte) leke pa 

tvsh.  



 

*  *  * 

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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

Operatori ekonomik  Bashkimit te Operatoreve Ekonomike perkatesisht OE “Irdi Gega” shpk , 

me nr.Nipti: L67629601I  me adrese :“ Elbasan , Librazhd , Lagjja nr 2, Rruga e Dibres” & 

“KORABI 2007” shpk me nr.Nipti: K71523008G me adrese :“ Tirane, Kamez ,Rruga Berisha, 

Argjinatura mr Nr.Pasurie 482, Sheshi i Prodhimit te materialeve te ndertimi” me oferte 

ekonomike ne total 3 849 046 (tre million e teteqind e dyzet e nente mije e dyzet e gjashte) 

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´. 

 

SEKRETARI I PERGJITHSHEM 

BAJRAM PISHKASHI 

 


