
 
 

BASHKIA LUSHNJE 

NDERMARRJA E PASURISE PUBLIKE 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

 

Nr prot._____                                                                                                   Date___/___/_____ 

 

Drejtuar: “NUSHI SH.P.K.” 

Adresa: Fier, Lushnje, Lagjja Gafur Muço,rruga Vath Korreshi, Godine 1 katëshe me Nr.pasurie 

15/68, zone kadastrale me Nr.8572. 

*  *  * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur-Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të  

gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 12 muaj”. 

 

Number  of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Blerje Gazoili për nevojat e Ndërmarrjes së Pasurisë Publike 

Lushnje dhe pastrimin e kanaleve kulluese- Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të 

gjitha kushtet janë të përcaktuara-me afat 12 muaj. 

Fondi Limit:20,090,000 (njëzetë milionë e nëntëdhjetë mijë) LEKË PA TVSH 

Numri i referencës së procedurës / Lotit:  REF-33132-06-16-2022 

 

Publikimet e mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike Nr 80,date 20.06.2022 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

 

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“NUSHI SH.P.K.”                                                                          NUIS K13909401G 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera  e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme: 

20,090,000 (njëzetë milionë e nëntëdhjetë mijë) LEKË PA TVSH. 

 



Fitimi leke/liter (i pandryshuar gjatë gjithë kohës së zbatimit te kontratës):   

13(trembëdhjetë)leke/liter 

 

 

                         

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

Nuk eshte skualifikuar asnje operator ekonomik. 

 

*  *  * 

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

identifikuar si të suksesshëm: 

 

1.    “NUSHI SH.P.K.”                                                                           NUIS K13909401G 

           Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it   

 

Vlera /Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave: 20,090,000 (njëzetë milionë e 

nëntëdhjetë mijë) LEKË PA TVSH. 

 

Fitimi leke/liter (i pandryshuar gjatë gjithë kohës së zbatimit te kontratës):   

13(trembëdhjetë)leke/liter 

 

 

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  

                                                                            Evis Qyra 

 


