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2. OE “2 T” sh.p.k, skualifikohet, oferta 1,989,907,232.5 lekë pa  tvsh është më e lartë se vlera e 
fondit limit të objektit të minikonkursit. 
 
3. OE “Alb-Building” sh.p.k skualifikohet, oferta 2,476,155,570 lekë pa tvsh, është më e lartë se vlera 
e fondit limit të objektit të minikonkursit. 
 

* * * 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Bashkimi i operatorëve “KAPLAN CAM 

ALUMINYUM OTOI “IOTIV SANAYI TICARET” & “PREFABRIK YAPI INS.SAN.VE.TI.AS” 

& BESGEN MUHENDISLIK INS. TAAH. SN. VE TIC.LTD.STI” i renditur i pari, nuk arriti të 
paraqesë brenda afatit të kërkuar sigurimin e kontratës në masën 15% dhe nuk arriti të nënshkruajë 
kontratën brenda afatit ligjor. Për rrjedhojë, në mbështetje të pikës 4 të neni 43 të të Aktit Normativ 
Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore” miratuar me ligjin 

97/2019”, dhe të VKM nr. 199, datë 04.03.2020 “Për miratimin e dokumeteve standarde të procedurës 
së prokurimit për punët, shërbimet dhe mallrat, kriteret e vlerësimit të ofertës fituese, kushtet e 
marrëveshjes kuadër dhe të kontratës për rindërtimin”, Autoriteti Përgjegjës, Fondi Shqiptar i 
Zhvillimit vijon me përzgjedhjen fitues të ofertuesit të renditur i dyti në listën e klasifikimit 
perfundimtar Bashkimi i  Operatorëve Ekonomikë “Kevin Construksion” shpk NUIS K71401004W 
me adresë: Rruga Ädem Jashari”, Ndertesa 4, Hyrja 10, Njesia Bashkiake nr.5, Tirane, &“Company 

Riviera” 2008 NUIS K81716011V & “Mela”shpk NUIS K62320011G, & “Pepa Group”shpk” NUIS 

L42215009L, me vlerë oferte në shumën 1,772,870,000 lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 90.46 pikë, 
e cila është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë pranë: Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rr. “Sami Frashëri”, 

nr. 10, Tirana, Albania, Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151, Fax: 00355 42 234 885, sigurimin e 
kontratës 15%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij 
njoftimi.  
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar. 
Ankesa: JO 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 
Drejtuar: Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk; 

Tirane  Rruga Urani Pano, Ap.C-07, Kati gjashte, Hyrja 10 &  Njesia Bashkiake Nr.9, 
Rruga Hamid Shijaku, Banesa 22, Hyrja 2, Apartamenti 7, Tirane 

 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 

 

Procedura e prokurimit: Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për 
zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në 
funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njësinë 
Administrative Farkë, ku jane te percaktuara 4 shtepi. 
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Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58145-05-14-2020 

 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Tender i Kufizuar” me Marrëveshje Kuadër në kuadër të procesit 

të rindërtimit, e perzgjedhur në mbështetje të Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin 

e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Udhëzimit Nr. 1, datë 13.02.2020 të Agjencisë së Prokurimit 

Publik, pika 7.1,  Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 35/1 

si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”,(i ndryshuar),  Kreu V, Neni 41. 
 
Publikime të mëparshme: REF-53871-03-11-2020 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik.  

 

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk 
NUIS K01731001M,  NUIS K71412003A dhe NUIS K02727229P. 

 
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk; NUIS J76418907K, NUIS: 

K51518029B. 

3.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk;  NUIS K81716011V, NUIS: K51712017A & NUIS: L42215009L. 

4.Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk; NUIS: J62903456H. 
 

5.Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk, NUIS: 

K51423028P & NUIS:J66926804L 
 
6.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk, NUIS: J94808405Q & 
NUIS: J66902027T. 
 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 

1.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk; NUIS: 

K71412003A, NUIS: K01731001M, NUIS: K02727229P. 

Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

1. Banesë individuale 1+2, vlera 2,466,253.5 (dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë 
mijë e dyqind e pesëdhjetë e tre pikë pesë) Lekë pa tvsh;  

2. Banesë individuale 1+3, vlera 3,134,306.5 (tre milion e njëqind e tridhjetë e katër mijë e 
treqind e gjashtë pikë pesë) Lekë pa tvsh. 

 
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk 
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NUIS K81716011V,  NUIS L42215009L dhe NUIS K51712017A 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

1. Banesë individuale 1+2, vlera 2,480,296 (dy milion e katërqind e tetëdhjetëmijë e dyqind e 
nëntëdhjetë e gjashtë) Lekë pa tvsh;  

2. Banesë individuale 1+3, vlera 3,122,173 (tre milion e njëqind njëzet e dy mijë e njëqind e 
shtatëdhjetë e tre) Lekë pa tvsh. 

Oferta ekonomike-Alternativa 2 
 

1. Banesë individuale 1+2, vlera 2,501,730 (dy milion e pesëqind e njëmijë e shtatëqind e 
tridhjetë) Lekë pa tvsh;  

2. Banesë individuale 1+3, vlera 3,128,870 (tre milion e njëqind e njëzet e tetë mijë e tetëqind 
e shtatëdhjetë) Lekë pa tvsh 

 
3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk 

NUIS K51423028P dhe NUIS J66926804L 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 

1. Banesë individuale 1+2, vlera 2,495,000 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) 
Lekë pa tvsh;  

2. Banesë individuale 1+3, vlera 3,170,000 (tre milion e njëqind e shtatëdhjetë mijë) Lekë pa 
tvsh. 

Oferta ekonomike-Alternativa 2 
1. Banesë individuale 1+2, vlera 2,500,000 (dy milion e pesëqind mijë) Lekë pa tvsh;  
2. Banesë individuale 1+3, vlera 3,157,000 (tre milion e njëqind e pesëdhjetë e shtatë  mijë) 

Lekë pa tvsh. 
 

4.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk NUIS J76418907K, NUIS: 
K51518029B. 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 
1. Banesë individuale 1+2, vlera 2,400,000 (dy milion e katërqind mijë) Lekë pa tvsh;  
2. Banesë individuale 1+3, vlera 3,100,371 (tre milion e njëqind mijë e treqind e shtatëdhjete e një) 

Lekë pa tvsh. 
5.Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk NUIS: J62903456H. 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

1. Banesë individuale 1+2, vlera 2,496,000 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë) 
Lekë pa tvsh;  

2. Banesë individuale 1+3, vlera 3,172,000 (tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë) Lekë 
pa tvsh. 

6.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk NUIS: J94808405Q & 

NUIS: J66902027T. 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

1. Banesë individuale 1+2, vlera 2,496,208 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e 
dyqind e tetë) Lekë pa tvsh;  
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2. Banesë individuale 1+3, vlera 3,172,375 (tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e treqind 
e shtatëdhjetë e pesë) Lekë pa tvsh. 
 

Renditje e pikëve totale  për Alternativën 1 
 
1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Arifaj” shpk  &  “Denis 05” shpk=100 pikë 
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk=97.85 pikë 
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk =30 pikë 
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk=30 pikë 
5. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk =30 pike 
6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk =0 pikë 
 
Renditje e pikëve totale  për Alternativën 2 
 

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja”=30 pikë. 
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk=30 pikë. 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk 

NUIS K01731001M,  NUIS K71412003A dhe NUIS K02727229P 
 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk NUIS K81716011V,  NUIS L42215009L dhe NUIS K51712017A 
 Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk NUIS: J62903456H. 
 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk NUIS: J94808405Q 

& NUIS: J66902027T. 
 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Ofertat e paraqitura nga operatorët e mësipërm ekonomikë janë identifikuar si oferta të pasuksesshme 
pasi referuar pikëzimit nuk arrijnë pikët maksimale.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik 
“Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 100 pikë, është 
identifikuar si oferta e suksesshme. 
 

     Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë,  sigurimin e 
kontratës prej 15 % të vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së 
këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar, konkretisht Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” 

shpk  &  “Inerti” shpk e vleresuar me 97.85 pikë. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 15/07/2020 
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Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa 

 
 

BASHKIA TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Drejtuar: Bashkimi  i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk; 
Rruga Don Bosko, Pallati Meld, Kati i dyte, Tirane, & Autostrada Tirane Durres km 6, 
Zona Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 1168/13 , Kashar, Tirana & Rruga Nacionale Kamez-
Fsuhe-Kruje, kthesa e Valiasit Nr.1 

 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
 
Procedura e prokurimit: Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për 
zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në 
funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njesitë 
Administrative Baldushk dhe Bërzhitë ku janë të përcaktuara 50 shtepi. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58145-05-14-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Tender i Kufizuar” me Marrëveshje Kuadër në kuadër të procesit 

të rindërtimit, e perzgjedhur në mbështetje të Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin 
e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Udhëzimit Nr. 1, datë 13.02.2020 të Agjencisë së Prokurimit 

Publik, pika 7.1,  Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 35/1 

si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”,(i ndryshuar),  Kreu V, Neni 41. 
 
Publikime të mëparshme: REF-53871-03-11-2020 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik.  
 
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk 
NUIS K01731001M,  NUIS K71412003A dhe NUIS K02727229P. 
 
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk; NUIS J76418907K, NUIS: 

K51518029B. 
3.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk;  NUIS K81716011V, NUIS: K51712017A & NUIS: L42215009L. 
4.Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk; NUIS: J62903456H. 
 
5.Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk, NUIS: 

K51423028P & NUIS:J66926804L 
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6.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk, NUIS: J94808405Q & 

NUIS: J66902027T. 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk NUIS K81716011V,  NUIS L42215009L dhe NUIS K51712017A 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

1. Banesë individuale 1+1, vlera 2,090,000 (dy milion e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa tvsh;  
2. Banesë individuale 1+2, vlera 2,390,000 (dy milion e treqind e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa 

tvsh;  
3. Banesë individuale 1+3, vlera 3,090,000 (tre milion e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa tvsh. 

 
2. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk NUIS: J62903456H. 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 
1. Banesë individuale 1+1, vlera 2,178,000 (dy milion e njëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë) Lekë pa 

tvsh 
2. Banesë individuale 1+2, vlera 2,496,000 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë) 

Lekë pa tvsh;  
3. Banesë individuale 1+3, vlera 3,172,000 (tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë) Lekë pa 

tvsh. 
 
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk NUIS J76418907K, NUIS: 

K51518029B. 
  Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 
1. Banesë individuale 1+1, vlera 2,178,000 (dy milion e njëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë) Lekë pa 

tvsh 
2. Banesë individuale 1+2, vlera 2,496,000 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë) 

Lekë pa tvsh;  
3. Banesë individuale 1+3, vlera 3,172,000 (tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë) Lekë pa 

tvsh. 
4.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk NUIS: J94808405Q & 

NUIS: J66902027T. 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

1. Banesë individuale 1+2, vlera 2,178,703 (dy milion e njëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e 
shtatëqind e tre) Lekë pa tvsh 

2. Banesë individuale 1+2, vlera 2,496,208 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e 
dyqind e tetë) Lekë pa tvsh;  

3. Banesë individuale 1+3, vlera 3,172,375 (tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e treqind 
e shtatëdhjetë e pesë) Lekë pa tvsh. 

 
Renditje e pikëve totale  për Alternativën 1 
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1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk=100 pikë 
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Arifaj” shpk  &  “Denis 05” shpk=97.3 pikë 
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk =97.3 pikë 
4. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk =30 pike. 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
 

 Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk NUIS: J62903456H. 
 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Oferta e paraqitur nga operatori i mësipërm ekonomikë eshte identifikuar si oferte e pasuksesshme 
pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik 
“Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk &”Kacdedja” shpk se oferta e paraqitur nga ana 
juaj dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 

     Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë,  sigurimin e 
kontratës prej 15 % të vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së 
këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17/07/2020 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 

 
 

 BASHKIA TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Drejtuar: Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk &  “Inerti” shpk;   
Adresa: Bathore 6, Kamez (Prane Kopeshtit te femijeve Bathore 6) , Bathore, Tirana & Elbasan 

Gramsh GRAMSH L. SPORTI 
 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
 
Procedura e prokurimit: Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për 
zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në 
funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njësinë 
Administrative Farkë. 
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Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58145-05-14-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Tender i Kufizuar” me Marrëveshje Kuadër në kuadër të procesit 

të rindërtimit, e perzgjedhur në mbështetje të Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin 

e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Udhëzimit Nr. 1, datë 13.02.2020 të Agjencisë së Prokurimit 

Publik, pika 7.1,  Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 35/1 

si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”,(i ndryshuar),  Kreu V, Neni 41. 
 
Publikime të mëparshme: REF-53871-03-11-2020 
 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik.  
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk 
NUIS K01731001M,  NUIS K71412003A dhe NUIS K02727229P 
 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

1. Banesë individuale 1+1, vlera 2,152,558.5 (dy milion e njëqind e pesëdhjetë e dy mijë e 
pesëqind e pesëdhjetë e tetë pikë pesë) Lekë pa tvsh;  

2. Banesë individuale 1+2, vlera 2,466,253.5 (dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë 
mijë e dyqind e pesëdhjetë e tre pikë pesë) Lekë pa tvsh;  

3. Banesë individuale 1+3, vlera 3,134,306.5 (tre milion e njëqind e tridhjetë e katër mijë e 
treqind e gjashtë pikë pesë) Lekë pa tvsh. 

 
5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk 
NUIS K81716011V,  NUIS L42215009L dhe NUIS K51712017A 

 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

4. Banesë individuale 1+1, vlera 2,090,000 (dy milion e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa tvsh;  
5. Banesë individuale 1+2, vlera 2,390,000 (dy milion e treqind e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa 

tvsh;  
6. Banesë individuale 1+3, vlera 3,090,000 (tre milion e nëtëdhjetë mijë) Lekë pa tvsh. 

Oferta ekonomike-Alternativa 2 
 

1. Banesë individuale 1+1, vlera 2,100,000 (dy milion e njëqind mijë) Lekë pa tvsh;  
2. Banesë individuale 1+2, vlera 2,500,000 (dy milion e pesëqind mijë) Lekë pa tvsh;  
3. Banesë individuale 1+3, vlera 3,100,000 (tre milion e njëqind mijë) Lekë pa tvsh 

 
6. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk 

NUIS K51423028P dhe NUIS J66926804L 
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Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

1. Banesë individuale 1+1, vlera 2,177,000 (dy milion e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë) 
Lekë pa tvsh;  

2. Banesë individuale 1+2, vlera 2,495,000 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) 
Lekë pa tvsh;  

3. Banesë individuale 1+3, vlera 3,170,000 (tre milion e njëqind e shtatëdhjetë mijë) Lekë pa 
tvsh. 

Oferta ekonomike-Alternativa 2 
 

1. Banesë individuale 1+1, vlera 2,182,000 (dy milion e njëqind e tetëdhjetë e dy mijë) Lekë 
pa tvsh;  

2. Banesë individuale 1+2, vlera 2,500,000 (dy milion e pesëqind mijë) Lekë pa tvsh;  
3. Banesë individuale 1+3, vlera 3,157,000 (tre milion e njëqind e pesëdhjetë e shtatë  mijë) 

Lekë pa tvsh. 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
1 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk 
NUIS K01731001M,  NUIS K71412003A dhe NUIS K02727229P 
   
2 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk 
NUIS K81716011V,  NUIS L42215009L dhe NUIS K51712017A 
 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
Ofertat e paraqitura nga operatorët e mësipërm ekonomikë janë identifikuar si oferta të pasuksesshme 
pasi referuar pikëzimit nuk arrijnë pikët maksimale.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik 
“Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 
97.4 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 

      Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë,  sigurimin e 
kontratës prej 15 % të vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes 
së këtij njoftimi.  

      Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj. 

  
 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 02/07/2020 

 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 
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BASHKIA TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Drejtuar: Bashkimi  i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk; 
Rruga Don Bosko, Pallati Meld, Kati i dyte, Tirane, & Autostrada Tirane Durres km 6, 
Zona Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 1168/13 , Kashar, Tirana & Rruga Nacionale Kamez-
Fushe-Kruje, kthesa e Valiasit Nr.1 

 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
Procedura e prokurimit: Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për 
zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në 
funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njesinë 
Administrative Baldushk ku janë të përcaktuara 40 shtepi. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58145-05-14-2020 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Tender i Kufizuar” me Marrëveshje Kuadër në kuadër të procesit 

të rindërtimit, e perzgjedhur në mbështetje të Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin 
e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Udhëzimit Nr. 1, datë 13.02.2020 të Agjencisë së Prokurimit 

Publik, pika 7.1,  Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 35/1 

si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”,(i ndryshuar),  Kreu V, Neni 41. 
 
Publikime të mëparshme: REF-53871-03-11-2020 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik.  
7. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk 
NUIS K01731001M,  NUIS K71412003A dhe NUIS K02727229P. 
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk; NUIS J76418907K, NUIS: 
K51518029B. 
3.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk;  NUIS K81716011V, NUIS: K51712017A & NUIS: L42215009L. 
4.Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk; NUIS: J62903456H. 
5.Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk, NUIS: 

K51423028P & NUIS:J66926804L 
6.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk, NUIS: J94808405Q & 

NUIS: J66902027T. 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk NUIS K81716011V,  NUIS L42215009L dhe NUIS K51712017A. 
2. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk; NUIS: J62903456H. 

 
1.Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk & “Kacdedja” shpk & “Pepa 

Group” shpk;  
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Oferta ekonomike-Alternativa 1, Moduli Betonarme 
 
4. Banesë individuale 1+1, vlera 2,090,000 (dy milionë e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa tvsh 
5. Banesë individuale 1+2, vlera 2,390,000 (dy milionë  e treqind e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa tvsh;  
6. Banesë individuale 1+3, vlera 3,090,000 (tre milionë e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa tvsh. 

 
Oferta ekonomike-Alternativa 2, Moduli Parafabrikat 
 
1. Banesë individuale 1+1, vlera 2,090,000 (dy milionë e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa tvsh 
2. Banesë individuale 1+2, vlera 2,490,000 (dy milionë  e katërqind e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa 

tvsh;  
3. Banesë individuale 1+3, vlera 3,090,000 (tre milionë e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa tvsh. 

 
2. Operatori ekonomikë “Gjikuria” shpk 
 
Oferta ekonomike-Alternativa 1, Moduli Betonarme 
 
1. Banesë individuale 1+1, vlera 2,753,352.1 (dy milionë e shtatëqind e pesëdhjetë e tre mijë e 

treqind e pesëdhjetë e dy pikë një) Lekë pa tvsh 
2. Banesë individuale 1+2, vlera 3,156,385.9 (tre milionë  e njëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e 

treqind e tetëdhjetë e pesë pikë nëntë) Lekë pa tvsh;  
3. Banesë individuale 1+3, vlera 3,911,423.3 (tre milionë e nëntëqind e njëmbëdhjetë mijë e 

katërqind e njëzet e tre pikë tre) Lekë pa tvsh. 
  
Renditje e pikëve totale  për Alternativën 1 
 
5. Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk & “Kacdedja” shpk & “Pepa 

Group” shpk =100 pike. 
6. Operatori ekonomikë “Gjikuria” shpk = 30 pike 
 
Renditje e pikëve totale  për Alternativën 2 
 
1. Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk & “Kacdedja” shpk & “Pepa 

Group” shpk =100 pike. 
 
Për Alternativën 1 është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm: 
Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk; NUIS: J62903456H 
 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
Ofertat e paraqitura nga operatori i mësipërm ekonomik është identifikuar si oferta të pasuksesshme 
pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, sepse  oferta ekonomike është më e lartë sesa vlera 
e paraqitur në fazën e parë të konkurimit çka bie në kundërshtim me formatin e ofertës së kërkuar 
sipas ftesës: ”Formati i ofertës...Oferta ekonomike e paraqitur në këtë fazë nuk mund të jetë më e 

lartë sesa ajo në fazën e parë”. 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik 
“Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk &”Kacdedja” shpk se oferta e paraqitur nga ana 
juaj dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 

     Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë,  sigurimin e 
kontratës prej 15 % të vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së 
këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17 / 08 /2020 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 
 

 
BASHKIA TIRANË 

                                FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Drejtuar: Bashkimi  i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk; 
Rruga Don Bosko, Pallati Meld, Kati i dyte, Tirane, & Autostrada Tirane Durres km 6, 
Zona Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 1168/13, Kashar, Tirana & Rruga Nacionale Kamez-
Fsuhe-Kruje, kthesa e Valiasit Nr.1 

 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
 
Procedura e prokurimit: Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për 
zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në 
funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njesitë 
Administrative Baldushk ku janë të përcaktuara 4 shtepi. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58145-05-14-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Tender i Kufizuar” me Marrëveshje Kuadër në kuadër të procesit 

të rindërtimit, e perzgjedhur në mbështetje të Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin 

e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Udhëzimit Nr. 1, datë 13.02.2020 të Agjencisë së Prokurimit 

Publik, pika 7.1,  Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 35/1 

si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”,(i ndryshuar),  Kreu V, Neni 41. 
 
Publikime të mëparshme: REF-53871-03-11-2020 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik.  
 
8. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk 
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NUIS K01731001M,  NUIS K71412003A dhe NUIS K02727229P. 
 
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk; NUIS J76418907K, NUIS: 

K51518029B. 
3.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk;  NUIS K81716011V, NUIS: K51712017A & NUIS: L42215009L. 
4.Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk; NUIS: J62903456H. 
 
5.Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk, NUIS: 

K51423028P & NUIS:J66926804L 
 
6.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk, NUIS: J94808405Q & 

NUIS: J66902027T. 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

4. Banesë individuale 1+2, vlera 2,466,253.5 (dy milion e katërqind e gjashtedhjetë e gjashtë 
mijë e dyqind e pesëdhjetë e tre pikë pesë) Lekë pa tvsh;  

5. Banesë individuale 1+3, vlera 3,134,306.5 (tre milion e njëqind e tridhjetë e katër mijë e 
treqind e gjashtë pikë pesë) Lekë pa tvsh. 

 
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk; 
 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

4. Banesë individuale 1+2, vlera 2,390,000 (dy milion e treqind e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa 
tvsh;  

5. Banesë individuale 1+3, vlera 3,090,000 (tre milion e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa tvsh. 
 
3. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk 

 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

3. Banesë individuale 1+2, vlera 3,156,386 (tre milion e njeqind e pesedhjetë e gjashtë mijë e 
treqind e tetedhjete e gjashte) Lekë pa tvsh;  

4. Banesë individuale 1+3, vlera  3,911,423 (tre milion e nentëqind e njembedhjetë mijë e 
katerqind e njezet e tre) Lekë pa tvsh. 

 
Renditje e pikëve totale  për Alternativën 1 
 
7. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk=100 pikë 
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8. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk=68.4 pikë 
9. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk =30 pike 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
 

 Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk NUIS: J62903456H. 
 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Oferta e paraqitur nga operatori i mësipërm ekonomikë eshte identifikuar si oferte e pasuksesshme 
pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik 
“Company Riviera 2008” shpk & ”Pepa Group” shpk &”Kacdedja” shpk se oferta e paraqitur nga 
ana juaj dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 

     Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë,  sigurimin e 
kontratës prej 15 % të vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së 
këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 21/08/2020 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 
 

 
BASHKIA TIRANË 

                                FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Drejtuar: Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk &  “Inerti” shpk;   
Adresa: Bathore 6, Kamez (Prane Kopeshtit te femijeve Bathore 6) , Bathore, Tirana & Elbasan 

Gramsh GRAMSH L. SPORTI 
 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
 
Procedura e prokurimit: Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për 
zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në 
funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim në Njesitë 
Administrative Farke ku janë të përcaktuara 11 shtepi. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58145-05-14-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Tender i Kufizuar” me Marrëveshje Kuadër në kuadër të procesit 

të rindërtimit, e perzgjedhur në mbështetje të Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin 
e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Udhëzimit Nr. 1, datë 13.02.2020 të Agjencisë së Prokurimit 
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Publik, pika 7.1,  Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 35/1 

si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”,(i ndryshuar),  Kreu V, Neni 41. 
 
Publikime të mëparshme: REF-53871-03-11-2020 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik.  
 
9. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk 
NUIS K01731001M,  NUIS K71412003A dhe NUIS K02727229P. 
 
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk; NUIS J76418907K, NUIS: 

K51518029B. 
3.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk;  NUIS K81716011V, NUIS: K51712017A & NUIS: L42215009L. 
4.Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk; NUIS: J62903456H. 
 
5.Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk, NUIS: 

K51423028P & NUIS:J66926804L 
 
6.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk, NUIS: J94808405Q & 

NUIS: J66902027T. 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk 
 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 

 
6. Banesë individuale 1+2, vlera 2,466,253.5 (dy milion e katërqind e gjashtedhjetë e gjashtë 

mijë e dyqind e pesëdhjetë e tre pikë pesë) Lekë pa tvsh;  
7. Banesë individuale 1+3, vlera 3,134,306.5 (tre milion e njëqind e tridhjetë e katër mijë e 

treqind e gjashtë pikë pesë) Lekë pa tvsh. 
 

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk 
 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 

 
6. Banesë individuale 1+2, vlera 2,450,004 (dy milion e katërqind e pesedhjetë mijë e kater) 

Lekë pa tvsh;  
7. Banesë individuale 1+3, vlera 3,100,001 (tre milion e njëqind mijë e nje) Lekë pa tvsh. 

 
3. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk 
 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
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5. Banesë individuale 1+2, vlera 3,156,386 (tre milion e njeqind e pesedhjetë e gjashtë mijë e 
treqind e tetedhjete e gjashte) Lekë pa tvsh;  

6. Banesë individuale 1+3, vlera 3,911,423 (tre milion e nentëqind e njembedhjetë mijë e 
katerqind e njezet e tre) Lekë pa tvsh. 

 
Renditje e pikëve totale  për Alternativën 1 
 
10. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk & “Inerti” shpk=100 pikë. 
11. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk=69.3 pikë 
12. Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk =30 pike 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
 

 Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk NUIS: J62903456H. 
 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Oferta e paraqitur nga operatori i mësipërm ekonomikë eshte identifikuar si oferte e pasuksesshme 
pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik 
“Klajger Konstruksion” shpk & “Inerti” shpk se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 
100 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 

     Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë,  sigurimin e 
kontratës prej 15 % të vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së 
këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 24/08/2020 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 

 
 

BASHKIA TIRANË 
                                FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Drejtuar: Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk &  “Inerti” shpk;   
Adresa: Bathore 6, Kamez (Prane Kopeshtit te femijeve Bathore 6), Bathore, Tirana & Elbasan 

Gramsh GRAMSH L. SPORTI 
 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
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Procedura e prokurimit: Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për 
zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në 
funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njësinë 
Administrative Zall-Herr. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58145-05-14-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Tender i Kufizuar” me Marrëveshje Kuadër në kuadër të procesit 

të rindërtimit, e perzgjedhur në mbështetje të Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin 

e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Udhëzimit Nr. 1, datë 13.02.2020 të Agjencisë së Prokurimit 

Publik, pika 7.1,  Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 35/1 

si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”,(i ndryshuar),  Kreu V, Neni 41. 
 
Publikime të mëparshme: REF-53871-03-11-2020 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik.  
 
10. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “2T” shpk &”BE-IS” shpk &”Ergi” shpk 
NUIS K01731001M,  NUIS K71412003A dhe NUIS K02727229P. 
 
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arifaj” shpk &”Denis 05” shpk; NUIS J76418907K, NUIS: 

K51518029B. 
3.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk &”Pepa Group” shpk 

&”Kacdedja” shpk;  NUIS K81716011V, NUIS: K51712017A & NUIS: L42215009L. 
4.Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk; NUIS: J62903456H. 
 
5.Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk, NUIS: 

K51423028P & NUIS:J66926804L 
 
6.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Senka” shpk &”Erzeni/SH” shpk, NUIS: J94808405Q & 

NUIS: J66902027T. 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk 
NUIS K51423028P dhe NUIS J66926804L 

 
Oferta ekonomike-Alternativa 1 
 

8. Banesë individuale 1+1, vlera 2,177,000 (dy milion e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë) 
Lekë pa tvsh;  

9. Banesë individuale 1+2, vlera 2,495,000 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) 
Lekë pa tvsh;  

10. Banesë individuale 1+3, vlera 3,170,000 (tre milion e njëqind e shtatëdhjetë mijë) Lekë pa 
tvsh. 
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Nuk ka operator ekonomik te skualifikuar. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik 
“Klajger Konstruksion” shpk  &  “Inerti” shpk se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 
100 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë,  sigurimin e 
kontratës prej 15 % të vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së 
këtij njoftimi.  

     Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj. 

 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 20/08/2020 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


