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Adresa : Rruga “Liman Kaba”, Parku Olimpik, Tiranë. Shqipëri, info@aprtirana.al 

 

 

 

                          
      REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

    BASHKIA TIRANË 

                           AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT  

 

 

  Nr. _______ prot.                                                             Tiranë, më  ___ . ___2020 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për: “Bashkimi i OE “Gjelbrimi 2000”shpk & “Kupa” shpk,  

“Gjelbrimi 2000” shpk, me adresë: Kamëz Lagjja Valias, Rruga Automobilistike 

Kamëz, Ura e Tapizës, km.3, nr.kadastre 45/16, nr.pasurie 1. 

“Kupa” shpk, me adresë: Tiranë Kamez Rruga “Berisha”, Argjjinatura me 

nr.pasurie 482, Çerkeze. 

 

Data: 14.09.2020 

1. Procedura se prokurimit: Kërkesë për Propozim 

2. Numri i referencës së procedurës: REF-68553-08-12-2020 

3. Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sisteme Ujitse ”. 

4. Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët. 

 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedure këta ofertues me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

1. Bashkimi i OE “Gjelbrimi 2000” shpk  me nr. Nipti. L21513012D dhe  “Kupa” 

shpk me nr.Nipti K51615512C 

 

Çmimi total i ofertës 5 191 751 (pesë milion e njëqind e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind 

e pesëdhjetë e një) lekë pa tvsh. Nuk ka pasur tërheqje apo modifikim ofertash nga kjo 

shoqëri. 

 

2. “K-AAV” shpk                 L51506025C 

   Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it 

 

Çmimi total i ofertës 5 000 000 (pesë milion) lekë pa tvsh. Nuk ka pasur tërheqje apo 

modifikim ofertash nga kjo shoqëri. 
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Subjekte të s’kualifikuara: 

1. “K-AAV” shpk                   L51506025C 

   Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it 

 

Nuk plotëson në kriteret e veçanta të kualifikimit përkatësisht gërmen “e”; 

 

- Mjetet e paraqitura nga Operatori ekonomik nuk janë mjete që në kemi kërkuar në 

Dst 

 

Nuk plotëson kapacitetin ekonomik dhe financiar përkatësisht pikën 3; 

- Mungon vërtetimi për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2019 

Nuk plotëson kapacitetin teknik përkatësisht pikën 3; 

- Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për;  

1- inxhinierin e mjedisit 

2- inxhinierin e pyjeve  

Nuk plotëson kapacitetin teknik përkatësisht pikën 4; 

- Operatori ekonomik nuk disponon liçensën Kodi III.2.A (1+2) 

- Nuk disponon as liçensën Kodi III.7.A 

Nuk plotëson kapacitetin teknik përkatësisht pikën 7; 

- Nuk disponon asnjë mjet të kërkuar  

- Ka paraqitur një mjete me targa AA 920 LT i cili nuk ka çertifikatën e pronësisë së 

mjetit, as policen e sigurimit 

Nuk plotëson kapacitetin teknik përkatësisht pikën 8; 

- Operatori ekonomik nuk ka paraqitur çertifikatën (ISO 14001-2015) 

* * * 

 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë së “Bashkimi i OE “Gjelbrimi 

2000”shpk & “Kupa” shpk, “Gjelbrimi 2000” shpk, me adresë: Kamëz Lagjja Valias, 

Rruga Automobilistike Kamëz, Ura e Tapizës, km.3, nr.kadastre 45/16, nr.pasurie 1. 

“Kupa” shpk, me adresë: Tiranë Kamez Rruga “Berisha”, Argjjinatura me 

nr.pasurie 482, Çerkeze, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 5 191 751 

(pesë milion e njëqind e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e një) lekë pa 

tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, Tiranë, 

me adresë: Rruga “Liman Kaba”, Parku Olimpik, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi.  
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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, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 

9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  27/08/2020  

Ankesa: Ka pasur nga operatori ekonomik “K-AAV”  shpk më datë 28.08.2020 dhe ka 

marrë përgjigjie nga Autoriteti Kontraktor më datë 31.08.2020 me anë të shkresës me nr. 

1084/3 prot datë 31.08.2020. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Erinda FINO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


