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Shtojca 14 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

[Data 06.12.2022 ] 

 

 

Drejtuar:  OE “ALMO KONSTRUKTION” sh.p.k NUIS J91915001P  

Adresa: ZALL-MNER Lagjia Zall - Mner i Ri, Rruga Nacionale 

Kamëz, 1054 Tiranë    

 

 

Procedura e prokurimit: “E kufizuar”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-34549-06-27-2022      .                                                                                                                                                                                                                                                                       

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “Ndërhyrje Rigjenirimi Urban në 

Fshatra me potencial Turisitik (Qytezë, Arrëz, Sinicë, Rehovë, Leusë, 

Sotire etj). 

Kohëzgjatja e kontrates:  18 muaj. 

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

Publike [Data] [Numri]  JO 

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 në fazën e dytë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të 

ofruara: 

1. OE “ALMO KONSTRUKTION” sh.p.k NUIS J91915001P , vlera e ofertës 

150,604,633  lekë pa tvsh. Totali i pikëve të marra 254,00. 

2. BOE “BEAN” sh.p.k NUIS J72510445Q & “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k NUIS 

K71820009I, vlera e ofertës 168,783,535 lekë pa tvsh. Totali i pikëve 

të marra 252,00. 

3. BOE “B93II” sh.p.k L52209050O & “B-93”shpk J62903508R,  vlera e 

ofertës 176,373,021.76  lekë pa tvsh. Totali i pikëve të marra 

250,95. 

4. BOE ”AGI KONS” sh.p.k NUIS K21622001M & “BE-IS” sh.p.k K71412003A, 

vlera e ofertës 183,750,000 lekë pa atvsh. Totali i pikëve të marra 

245,40 
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5. OE “AD – STAR” sh.p.k NUIS J69102207W, vlera e ofertës 182,314,789 

lekë pa tvsh. Totali i pikëve të marra 244,50. 

6. OE “S I R E T A 2F” sh.p.k NUIS K51501008J, vlera e ofertës 

173,111,111 lekë pa tvsh. Totali i pikëve të marra 239,40. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

- Nuk ka të skualifikuar                                      

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “ALMO 

KONSTRUKTION” sh.p.k NUIS J91915001P, me adresë: ZALL-MNER Lagjia Zall 

- Mner i Ri, Rruga Nacionale Kamëz, 1054 Tiranë, se oferta e paraqitur 

nga ana juaj në vlerën 150,604,633 lekë pa tvsh. Totali pikëve të marra 

254,00 është identifikuar si oferta e suksesshme. 

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´. 

 

 

     

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

 

Dritan AGOLLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


