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Pikët totale të marra 96.80 pikë 
 

2. Operatori Ekonomik “I Ri”, me NIPT: L71726018M, me seli në Tiranë 
Vlera e ofertuar 875,000 (tetqindeshtatëdhjetepesë mijë) Lek pa tvsh 
Pikët totale të marra 91.29 pikë 
 

3. Operatori Ekonomik “Illyrian Consulting Engineers” me NIPT K61814023M me seli në 
Tiranë, Vlera e ofertuar 856,834 (tetqindepesëdhjetegjashtë mijë e tetqindetridhjetekatër) 
Lek pa tvsh 
Pikët totale të marra 98.20 pikë 
 

4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “SON Engineering and Construction” me NIPT 

L51424014F dhe “A&E Engineering” me NIPT K72113010E, me seli ne Tiranë; 
Vlera e ofertuar 925,000 (nëntqindenjëzetepesë mijë) Lek pa tvsh 
Pikët totale të marra 96.28 pikë 
 

5. Operatori Ekonomik “ARCHISPACE” me NIPT L42403012A, me seli në Tiranë 
Vlera e ofertuar 837,000 (tetqindetridhjeteshtatë mijë) Lek pa tvsh 
Pikët totale të marra 97.95 pikë 
 

Operatorë Ekonomik të skualifikuar:nuk ka 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Illyrian 

Consulting Engineers”, Adresa: Rruga “SamiFrashëri”, Pallati “Bjorn”, Kati 11, Tiranë; se oferta 
e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 856,834 (tetqindepesëdhjetegjashtë mijë e 
tetqindetridhjetekatër) Lek pa tvsh , pikët totale të marra  [98.20] është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimi të Territorit 
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 2 (dy) ditësh nga dita e 
marrjes/publikimit të 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, 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 02.04.2021. 
 
Ankesa: Nuk ka 
 
 

SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
Për: [B.OE: “Civil Cons” sh.p.k. & “C.E.C GROUP” sh.p.k 
Përfaqësues: “Civil Cons” sh.p.k. 
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 OE “Civil Cons” sh.p.k.; Nipt: L81315015O ;Adresa: Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr 

9, Rruga Don Bosko, Pallati 10 (Shekulli), Hyrja A, Ap 66, Zyra 1 
OE “C.E.C GROUP” sh.p.k; Nipt: L11807013M; Adresa: Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake 
nr.7, Rruga DritanHoxha, Ndertesa nr.117, Shkalla nr.2, Apartamenti nr.5/3] 
 
Procedura e prokurimit: SHËRBIME KONSULENCE 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-84740-01-25-2021. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: ["Projekt preventiv per Rikonstruksionin e Godines se Korpusit 
Qendror dhe sistemime te ambjenteve te jashtme te SUT"] 
Fondi limit: 53,609,268 (Pesedhjete e tre milione e gjashteqind e nente mije e dyqind e 
gjashtedhjete e tete) Leke pa Tvsh 
Afati maksimal i dorezimit te projekt preventivit: 9 (nente) muaj duke filluar nga data e nenshkrimit 
te kontrates mes paleve  
Publikime të mëparshme (nuk ka): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 
* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
1._ B.OE “Civil Cons” sh.p.k.; Nipt: L81315015O &  Shoqeria “C.E.C GROUP” sh.p.k; Nipt: 
L11807013M 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
2. B.O.E “ATELIER 4” Sh.p.k me Nipt: K31812012H & “INFRAKONSULT” Sh.p.k me Nipt: 

L21512022F 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

3. B.O.E “Engineering Consulting Group” Sh.p.k me Nipt: M01308013C & “HMK-Consulting” 

Sh.p.k me Nipt: L57129604Q 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  
4. O.E “GJEOKONSULT & CO” Sh.p.k  me Nipt: K91810005U  
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  
5. B.O.E “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” Sh.p.k me Nipt: K71606006A & “ARENA MK” Sh.p.k 

me Nipt: L67619801Q  
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  
6. O.E “NET-GROUP” Sh.p.k” me Nipt:  L72023002P  
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  
7. O.E “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” Sh.p.k me Nipt: K61814023M 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
1. B.OE “Civil Cons” sh.p.k.; Nipt: L81315015O &  Shoqeria “C.E.C GROUP” sh.p.k; Nipt: 

L11807013M 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
Vlerësuar me 95.96 (Nëntëdhjetë e pesë pikë nëntëdhjetë e gjashtë) pikë  
Vlera e ofertuar: 53,600,000 (Pesedhjete e tre milione e gjashteqind) leke pa Tvsh. 
(me numra dhe fjalë) 
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2. OE O.E “GJEOKONSULT & CO” Sh.p.k      Nipt: K91810005U 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
Vlerësuar me 94.40 (Nëntëdhjetë e katër pikë dyzetë) pikë 
Vlera e ofertuar 51,350,000 (Pesedhjete e nje milione e treqind e pesedhjete) leke pa Tvsh 
(me numra dhe fjalë) 
3. B.O.E “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” Sh.p.k me Nipt: K71606006A & “ARENA MK” 

Sh.p.k me Nipt: L67619801Q 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
Vlerësuar me 89.81 (Tetëdhjetë e nëntë pikë tetëdhjetë e një) pikë  
Vlera e ofertuar: 52,900,000 (Pesedhjete e dy milione e nenteqind) leke pa Tvsh 
(me numra dhe fjalë) 
 
Në fazën e parë janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
1. O.E “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” Sh.p.k me Nipt: K61814023M 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Operatori ekonomik “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” skualifikohet pasi nga verifikimet 
e dokumentacionit te dorezuar rezulton te mos kete ngarkuar dokumentin Certifikate ISO 
50001:2011. (Dokument i kerkuar ne Piken 2.3.4 Operatori Ekonomik ose bashkimi i operatorve 
ekonomike duhet te vërtetojë se është i pajisur me Certifkatat që vërtetojnë plotësimin e 
kapaciteteve të cilësisë të organizimit dhe zbatimit të standartave në aktivitetin e vet në lidhje me 
fushat  meposhtme: 
Operatori ekonomik duhet te paraqese Certifikate ISO 50001:2011 (te vlefshme) ose ekuivalent ne 
perputhje me objektin e kontrates, të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar 
nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga 
Republika e Shqipërisë.) 
Në fazën e dytë janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
1. B.O.E “ATELIER 4” Sh.p.k me Nipt: K31812012H & “INFRAKONSULT” Sh.p.k me Nipt: 

L21512022F 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2. B.O.E “Engineering Consulting Group” Sh.p.k me Nipt: M01308013C & “HMK-Consulting” 

Sh.p.k me Nipt: L57129604Q 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  
3.O.E “NET-GROUP” Sh.p.k” me Nipt:  L72023002P  
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  
 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Operatorët ekonomikë të sipërpërmëndur nuk kanë paraqitur (në datën dhe orën e publikuar në 
ftesën për propozim) propozimet teknike dhe ofertat ekonomike për fazën e dytë të kualifikimit dhe 
si rrjedhojë janë skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi.  

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqeria “Civil Cons” sh.p.k.; Nipt: 

L81315015O ;Adresa: Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr 9, Rruga Don Bosko, Pallati 10 
(Shekulli), Hyrja A, Ap 66, Zyra 1 & Shoqeria “C.E.C GROUP” sh.p.k; Nipt: L11807013M; 

Adresa: Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.7, Rruga DritanHoxha, Ndertesa nr.117, 
Shkalla nr.2, Apartamenti nr.5/3] se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 95.96 
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(Nëntëdhjetë e pesë pikë nëntëdhjetë e gjashtë) pike dhe me vlerë të ofertuar: 53,600,000 
(Pesedhjete e tre milione e gjashteqind) leke pa Tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Universitar i Traumes - Rruga “Lord Bajron“ 

Laprakë, Tirana, Albania.  Tel: +355 4 2357 – 356;  spitalitraumes@shendetesia.gov.al] sigurimin 
e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda dy diteve nga dita e 
marrjes/publikimit të 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) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr. 
9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.04.2021 
 
Ankesa: ka ose jo__nuk ka  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë __nuk ka 
 
 

AGJENCIA KOMBËTARE E PLANIFIKIMI TË TERRITORIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
Për: Operatorin Ekonomik “ARCHISPACE” 
Adresa: Rruga “Sami Frashëri”, P.Nr. 45, Hyrja Nr. 2, Zyra Nr. 10 
 
Procedura e prokurimit: “Hartimi i Planeve të Detyruara Vendore (PDyV) për zonat e dëmtuara 

pikësore, 56 banesa individuale, Bashkia Rrogozhinë” 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  
Fondi limit i procedurës: 1,134,837 (një milionë e njëqindetridhjetekatër mijë e 
tetqindetridhjeteshtatë) Lek pa tvsh; 
Kohëzgjatja: 20 ditë pune; 
Lloji i procedurës: Procedurë me negocim pa shpallje të njoftimit të kontratës, me formë shkresore; 
 
Lloji i procedurës është përzgjedhur në bazë të dispozitave ligjore si më poshtë: 

Neni 44 i Ligjit Nr. 97/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 16.12.2019, 

të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”;  

Neni 47 i Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, “Procedurë me negocim, pa 
shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”; 

VKM Nr. 887 datë 24.12.2019, “Për Përcaktimin e rregullave dhe procedurës së përshpejtuar për 

hartimin dhe miratimin e planit të detyruar vendor, si dhe procedurës së miratimit të lejeve të 
zhvillimit  ndërtimit, në rastet e fatkeqësisë natyrore”, i ndryshuar, Kreu II “Procedura e përshpejtuar 

për hartimin dhe miratimin e planit të detyruar vendor”, pika 5, ku percaktohet se: "Grupi i punës, i 
ngritur nga Kryetari i Bashkisë dhe i përbërë nga specialistë të bashkisë dhe  ose ekspertë të licencuar 
të përzgjedhur sipas parashikimeve të Aktit Normativ nr 9/2019, harton planin e detyruar vendor 


