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Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data 01/08/2022] 

Drejtuar:  OE “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k K71820009I, me adresë: Rruga 

“Tish Dahia”, kompleksi Kika 2,  pallati nr. 9, kati 8, 

Tiranë.  

 

Procedura e prokurimit: “E hapur mbi kufirin e lartë monetar” Marrëveshje 

Kuadër. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 4: Blerje “Materiale mobilimi 

urban sipas kerkesave te Bashkive.” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  Loti 4: REF-32527-06-10-2022 

 

Fondi limit marrwveshjes kuadwr: 62,500,000 leke pa tvsh. Sipas kursit 

zyrtar te kembimit te Bankes se Shqipërise kjo vlere konvertohet ne 

519,923.46 Euro. 

Kohëzgjatja e Marreveshjes kuadër /kontratës 24 muaj. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): 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 kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë 

pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

1- OE “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k  NUIS K71820009I, Vlera  49.937.000  

lekë pa tvsh 

2- OE “ALKO-IMPEX General Construcion” sh.p.k NUIS K91326028I, Vlera 

51.900.000 leke pa tvsh. 
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3- OE “POWER INDUSTRIES” sh.p.k, NUIS L51706022H , Vlera 52.855.740 leke 

pa tvsh. 

4- OE “NDERTUESI 2014” sh.p.k NUIS L46827004L, Vlera  53.945.000 leke 

pa tvsh. 

5- OE “ KLAME” sh.p.k NUIS K21518003F, nuk ka paraqitur ofertë 

financiare. 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar përkatësishtë për arsyet e 

mëposhtme: 

 1. OE “ KLAME” sh.p.k NUIS K21518003F, nuk ka paraqitur ofertë 

financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin 

teknik, financiar dhe profesional. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se OE “LEON 

ONSTRUKSION” sh.p.k K71820009I, me adresë: Rruga Tish Dahia”, kompleksi 

Kika 2,  pallati nr.9, kati 8, Tiranë, është indentifikuar si operator 

i suksesshëm, vlera e ofertes 49.937.000 lekë 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´. 

  

Drejtor Ekzekutiv 

 

Dritan Agolli 
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