
 

 
     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

  BASHKIA KAMËZ 
 

Nr.____Prot.                                                                                            Kamëzmë ___.___.2020 

 
FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: Operatori ekonomik “HMK CONSULTING”shpk,  me adresë : TIRANE, Rruga Zef 

Jubani, pallati ''Bjorn'', sh 3/5, ap.C/1, hyrja 20 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” 

Numri i referencëssëprocedurës/lotit: REF-72023-09-16-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti i Tretë: “Mbikqyrje e punimeve për objektin: Ndertim 

Rruge "Azem Galica(trotuare) + Rruga Baldushk + Rruga "Europa" seg." 

Fondi limit :  832,434 (tetëqind e tridhjetë e dymijë e katërqind e tridhjetë e katër) lekë pa tvsh. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 120 (njëqind e njëzet) dite pune duke 

nisur nga dita e lidhjes së kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):Buletini i NjoftimevePublike [___.___.2020] ____] 

Kriteret e përzgjedhjessëfituesit:  çmimimë i ulët  X  oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit te zhvilluar me 28.09.2020 

këtaofertues: 

1. “Derbi E” shpk                                                                                                 K77916947A 

Emri i plotë i shoqërisë                                                numri i NIPT-it  

Është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 742,476 lekë pa tvsh, dhe 890,971.2 lekë me 

tvsh. 

2. ” M.A.STUDIO”                                                                                                       L01422017O 

Emri i plotë i shoqërisë                                            numri i NIPT-it  

Është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 770,418 lekë pa tvsh, dhe 924,504 lekë me tvsh. 

3. ” MCE”shpk                                                                                                       L72203065K 

Emri i plotë i shoqërisë                                             numri i NIPT-it  

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 748,800.2 lekë pa tvsh, dhe 898,560.24 lekë me 

tvsh. 

4. ” NOVATECH STUDIO”shpk                                                                                    L01717030C 

Emri i plotë i shoqërisë                                               numri i NIPT-it  

Është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 741,107 lekë pa tvsh, dhe 889,328 lekë me tvsh. 

 

5. ” TOWER”shpk                                                                                                       L21717003H  
Emri i plotë i shoqërisë                                                  numri i NIPT-it  

Është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 742,611.08 lekë pa tvsh, dhe 891,133.30 lekë me 

tvsh 

 



6. “ENGINEERING CONSULTING GROUP”shpk                                               M01308013C 

Emri i plotë i shoqërisë                                                  numri i NIPT-it  

Është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 741,091 lekë pa tvsh, dhe 889,309 lekë me tvsh 

 

7. “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"shpk                              K71828007J 

Emri i plotë i shoqërisë                                                  numri i NIPT-it  

Është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 741,091 lekë pa tvsh, dhe 889,309 lekë me tvsh 

 

8. “HMK CONSULTING” shpk                                                                           L57129604Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                                   numri i NIPT-it  

 

Është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 747,640.27 lekë pa tvsh, dhe 897,138.33 lekë me 

tvsh 

9. “HE & SK 11” shpk                                                                                            L19008502B 

Emri i plotë i shoqërisë                                                   numri i NIPT-it  

 

Është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 702,209 lekë pa tvsh, dhe 842,650.8 lekë me 

tvsh 

 

 

Operatore te skualifikuar 

 

1.” TOWER”SHPK                                                                                             L21717003H  

emri i plotë i shoqërisë                                             numri i NIPT-it                                                                   

Përkatësishtpërarsyet e mëposhtme: 

 Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën 

minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor (sipas VKM nr.354, date 11.05.2016, 

ne varesi te kategorise dhe grupit tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit) 

 

2.. “Derbi E” shpk                                                                                               K77916947A 

Emri i plotë i shoqërisë                                             numri i NIPT-it  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën 

minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor (sipas VKM nr.354, date 11.05.2016, 

ne varesi te kategorise dhe grupit tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit). 

 

3. ” NOVATECH STUDIO”shpk                                                                        L01717030C 

Emri i plotë i shoqërisë                                               numri i NIPT-it 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën 

minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor (sipas VKM nr.354, date 11.05.2016, 

ne varesi te kategorise dhe grupit tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit). 

4. “ENGINEERING CONSULTING GROUP”shpk                                               M01308013C 

Emri i plotë i shoqërisë                                                  numri i NIPT-it  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 



 Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën 

minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor (sipas VKM nr.354, date 11.05.2016, 

ne varesi te kategorise dhe grupit tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit). 

 

5. . “HE & SK 11” shpk                                                                                            L19008502B 

Emri i plotë i shoqërisë                                                   numri i NIPT-it  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën 

minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor (sipas VKM nr.354, date 11.05.2016, 

ne varesi te kategorise dhe grupit tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit). 

 

6. “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"shpk                              K71828007J 

Emri i plotë i shoqërisë                                                  numri i NIPT-it  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën 

minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor (sipas VKM nr.354, date 11.05.2016, 

ne varesi te kategorise dhe grupit tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit). 

 

 

Duke iu referuar procedures së lartpërmendur, informojmë  se Operatori ekonomik “HMK 

CONSULTING”shpk,  me adresë : TIRANE, Rruga Zef Jubani, pallati ''Bjorn'', sh 3/5, ap.C/1, 

hyrja 20, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 747,640.27 lekë pa tvsh, dhe 

897,138.33, se është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke 

sjellëdhedokumentet e paraqituranësistem (origjinaleosefotokopjetënoterizuara).  

 

*** 

Nërast se nukpajtoheni me këtëkërkesë, osetërhiqeninganënshkrimi i kontratës, kontrata do 

t’iakordohetofertuesitvijuesnëklasifikiminpërfundimtar, oferta e tëcilitështëdorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej 748,800.2 lekë (pa TVSh), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 02.10.2020 

Ankesa: ka ose jo____JO__________ 

 

Nëpunësi i Autorizuar 

Hasan BARA 

 

_________________________ 

ZV.KRYETAR / DREJTOR KABINETI 

 



 
 

 

 

 


