
 

 

  

 

 

 

 

Shtojca 13 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK) 

 

 

[Data 18/11/2022] 

 

Për: OE “GEOSAT GROUP” sh.p.k NUIS K21624005I me adresë: Rruga “Deshmoret 

4 Shkurtit” Pllati i Ri nr. 19” Tiranë 

 

 

Procedura e prokurimit: “E hapur”, marreveshje kuader me kushte te percaktuara” 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 1: Shërbimi i Kolaudimit të punimeve për objektet në 

zbatim të Programeve Zhvillimi 01.” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF- 47202-10-24-2022 

Fondi limit i mareveshjes kuader: 8,751,350 lekë pa TVSH.  

Kohëzgjatja e marreveshjes kuader:  36 muaj. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] - Jo 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X 

 

 

* * * 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët 

ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1. OE “A&E ENGINEERING ” sh.p.k, NUIS  K72113010E, vlera 8,700,000 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 264.30 

 

2. OE “DERBI-E” shpk, NUIS K77916947A vlera 8,430,500 lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 262,50 

 

3. OE “ERALD-G” shpk NUIS K36306784K vlera 7,580,250 lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 260.10 

 

 

 



 

 

 
 

4. OE “ERSI / M” shpk., NUIS J98624803O & vlera 8,138,755.50 lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 249.60 

5. BOE “GB Civil Engineering” shpk., NUIS L51825011V & “Margarita Kodra” person fizik, 

vlera 7,438,647 lekë pa tvsh 

S’kualifikuar. 

 

6. OE “GEOSAT GROUP” sh.p.k., NUIS K21624005I, vlera 7,580,250 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 270.   

 

7. BOE: “HE & SK 11” sh.p.k NIPT: L19008502B & “ HTS COMPANY “ shpk., NUIS 

M11619018P vlera 7,701,188 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 268.20 

8. BOE  IMES –D shpk NUIS K82430006C  & “TESLA VIZION” shpk., NUIS L31518001O  

vlera  8,751,350 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 231.60. 

 

9. OE “INFRATECH” sh.p.k, NUIS K91628001D vlera 8,051,242 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 263.40. 

 

10. OE “NET-GROUP” shpk., NUIS  L72023002P  K61814023M vlera  7,709,939 lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 261 

11. OE “NOVATECH STUDIO” shpk., NUIS L01717030C vlera 7,789,600 lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 266.70 

 

12. OE “TAULANT” sh.p.k. NUIS J66926804L vlera 5,777,000 lekë pa tvsh. 

S’kualifikuar. 

 

13. BOE “ZENIT&CO” sh.p.k.,NUIS K61731002D,  & “ZetaKonsult” shpk., NUIS L91311047J 

vlera 7,580,250 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 267.60 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1- BOE “GB Civil Engineering” shpk., NUIS L51825011V & “Margarita Kodra” NUIS 

L12213005M, për arsye se oferta është nën vlerën minimale të parashikuar nga autoriteti 

bazuar në nenin 7 pika1 të VKM nr.354/2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për 

shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim. 

 

2- OE “TAULANT” sh.p.k. NUIS J66926804L,  për arsye se oferta është nën vlerën minimale 

të parashikuar nga autoriteti bazuar në nenin 7 pika1 të VKM nr.354/2016 “Për miratimin e 

manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe 

kolaudim. 

 



 

 

 
 

 

*  *  * 

 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatori ekonomik i mëposhtëm 

eshte identifikuar si fitues (paraprak) të procedurës së prokurimit: 

 

-OE “GEOSAT GROUP” sh.p.k., NUIS K21624005I, vlera 7,580,250 lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 270   

 

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´. 

 

 

Dritan AGOLLI 

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


