
 
 

Shtojca 14 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK)  

 

[Data 22/11/2022 ] 

 

Drejtuar:  OE ”B93 II” shpk, NUIS L52209050O 

Adresa: Rruga "Margarita Tutulani", pallati "Kaso", 

Apartamenti nr.76, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit: “Procedure e Hapur” Marreveshje Kuader me 

kushte te percaktuara. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF- 47351-10-25-2022. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndërhyrje për përmirësimin e aksesit 

turistik, rrugë bicikletash, motorrash, shtigje këmbësorësh, 

vendpushimesh, pika turistike, etj. 

Fondi limit i Marrëveshjes kuadër: 83,333,333  lekë  pa TVSH.  
Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër: 24 muaj nga data e nënshkrimit të 

marrëveshjes. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto 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. OE ”B93 II” shpk, NUIS L52209050O, vlera e ofertës 63,412,500 

lekë pa tvsh. Pikët total  297,60 

 

2.OE “MELA” sh.p.k NUIS K62320011G, vlera e ofertës  62,772,300 

lekë pa tvsh. Pikët total 294.60 

 

3.BOE “EURO-ALB” sh.p.k NUIS K66613407H & “VIANTE KONSTRUKSION” 

sh.p.k NUIS K47103804L & “ED KONSTRUKSION” sh.p.k NUIS K61625001I, 

vlera e ofertës 65,650,839 lekë pa tvsh. Pikët total 263.40 
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4.BOE “NIKA” sh.p.k NUIS J76705047U & “NDERTUESI 2014” sh.p.k NUIS 

L46827004L, vlera e ofertës 64,999,000 lekë pa tvsh. Pikët total 

257.80 

 

 

5.OE “Rroku GUEST” sh.p.k NUIS K87921701H, vlera e ofertës 70 801 

945.00 lekë pa tvsh. Pikët total 256.20 

 

6.OE “BEQIRI” sh.p.k NUIS J98624801V, vlera e ofertës 78,198,052  

lekë pa tvsh. Pikët total 241.80 

 

7.OE ”CURRI” sh.p.k NUIS J67902718S, vlera e ofertës  82,511,410 

lekë pa tvsh. Pikët total 238.80 

 

8.OE “VELLEZERIT HYSA” sh.p.k NUIS K12911201C, vlera e ofertës 

75,006,846 lekë pa tvsh. Pikët total 237.00 

 

9.OE “DELIA IMPEX” sh.p.k NUIS K57123001R, nuk ka dorezuar ofertë 

financiar skulifikuar. 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

 

1.. OE “DELIA IMPEX” sh.p.k NUIS K57123001R, nuk ka paraqitur 

ofertë financiare, nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar 

kapacitetin teknik, financiar dhe profesional. 

 

                                                                          

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se 

operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues 

(paraprak) të procedurës së prokurimit: 

 

OE ”B93 II” shpk, NUIS L52209050O 

Adresa: Rruga "Margarita Tutulani", pallati "Kaso", Apartamenti 

nr.76, Tiranë.  

 

Vlera  e ofruar 63,412,500 lekë pa tvsh.  

Totali i pikëve të marra, 297,60 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas 

përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për 

Prokurimin Publik”. 

     

DREJTOR EKZEKUTIV 
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Dritan AGOLL 


