Buletini i Posaçëm Nr. 90 datë 21 Tetor 2020

Agjencia e Prokurimit Publik

NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA
TË KUFIZUARA
BASHKIA DURRËS
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për:

ERALD-G
Adresa: Diber Maqellare HERBEL Zyra në katin e parë, banesa 2- katëshe në lindje të fshatit
herbel, Komuna Maqellarë

Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71327-09-11-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
"Mbikëqyrje për: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në
ndërtesa pallat, në kuadër të procesit të rindërtimit", ndarë në zona sipas procedures se punes
Mbikqyrje per:
Loti 1: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa
(pallat), ne rruget “Glaukia -Hysen Kertusha-Aleksander Goga-Telat Noga”, në kuadër të procesit
të rindërtimit, dhe kohëzgjatja e kontratës 70 ditë
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
1. CIVIL CONS,
NUIS- L81315015O
2. Enginnering Consulting Group
NUIS-M01308013C
3. ERALD-G
NUIS-K36306784K
4. GEOSAT GROUP + Albana Ahmeti
NUIS-K21624005I + L91717005H
5. GJEOKONSULT & CO
NUIS-K91810005U
6. HE & SK 11 + MCE
NUIS-L19008502B +L72203065K
7. INFRATECH
NUIS-K91628001D
8. INSITUTI DEKLIADA- ALB
NUIS-K71606006A
9. INSITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN” NUIS- K71828007J
10. Margarita Kodra + “DRICONS”
NUIS- L11606503B + L52013020H
11. “TAULANT”
NUIS- K61617040L
12. TOWER
NUIS- L21717003H
***
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me
vlerat përkatëse të ofruara:
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510
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1. ERALD-G

Agjencia e Prokurimit Publik
NUIS-K36306784K

Vlera: 1.040.722 (nje milion e dyzete mije e shtateqind e njezet e dy) leke pa TVSH
2. INSITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN”

NUIS- K71828007J

Vlera: 1.086.087 (nje milion e tetedhjete e gjashte mije e tetedhjete e shtate) leke pa TVSH
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ERALD-G, NUIS-K36306784K, Adresa:
Diber Maqellare HERBEL Zyra në katin e parë, banesa 2- katëshe në lindje të fshatit herbel, Komuna
Maqellarë, 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, Bashkia Durrës, Adresa; Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës;
Tel/Fax 052 22 23 10 , E-mail info@durres.gov.al, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra].
Ankesa: Jo

BASHKIA DURRËS
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për:

“TAULANT”
Adresa: Tirane Njësia Bashkiake nr.5, Rruga "Gjik Kuqali", pallati nr.23/2, shkalla nr.1,
apartamenti nr.1, kati I-rë

Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71327-09-11-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
"Mbikëqyrje për: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në
ndërtesa pallat, në kuadër të procesit të rindërtimit", ndarë në zona sipas procedures se punes
Mbikqyrje per:
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Mbikëqyrje për:Loti 2: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta
në ndërtesa (pallat), ne rruget “Abaz Celkupa-Hysen Kertusha-Aleksander Goga Telat Noga-Hysen
Myshketa” në kuadër të procesit të rindërtimit, dhe kohëzgjatja e kontratës 84 ditë
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
1. CIVIL CONS,
NUIS- L81315015O
2. Enginnering Consulting Group
NUIS-M01308013C
3. ERALD-G
NUIS-K36306784K
4. GEOSAT GROUP + Albana Ahmeti
NUIS-K21624005I + L91717005H
5. GJEOKONSULT & CO
NUIS-K91810005U
6. HE & SK 11 + MCE
NUIS-L19008502B +L72203065K
7. INFRATECH
NUIS-K91628001D
8. INSITUTI DEKLIADA- ALB
NUIS-K71606006A
9. INSITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN” NUIS- K71828007J
10. Margarita Kodra + “DRICONS”
NUIS- L11606503B + L52013020H
11. “TAULANT”
NUIS- K61617040L
12. TOWER
NUIS- L21717003H
***
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me
vlerat përkatëse të ofruara:
1. “TAULANT”

NUIS- K61617040L

Vlera: 1.379.350 (nje milion e treqind e shtatedhjet e nente mije e treqind e pesedhjete) leke pa
TVSH
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “TAULANT”, NUIS- K61617040L,
Adresa: Tirane Njësia Bashkiake nr.5, Rruga "Gjik Kuqali", pallati nr.23/2, shkalla nr.1, apartamenti
nr.1, kati I-rë, se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si
oferta e suksesshme.
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë, Bashkia Durrës, Adresa; Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës;
Tel/Fax 052 22 23 10 , E-mail info@durres.gov.al, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra].
Ankesa: Jo

BASHKIA DURRËS
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për:

CIVIL CONS
Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake nr 9, Rruga Don Bosko, Pallati 10 (Shekulli),Hyrja A,Ap
66,Zyra 1

Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71327-09-11-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
"Mbikëqyrje për: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në
ndërtesa pallat, në kuadër të procesit të rindërtimit", ndarë në zona sipas procedures se punes
Mbikqyrje per:
Loti 4: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa
(pallat), ne rruget Abaz Celkupa- Hysen Kertusha-Glakuia- Shqiponja e Malit- Adem Jashari-Adria,
në kuadër të procesit të rindërtimit, dhe kohëzgjatja e kontratës 76 ditë
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
1. CIVIL CONS,
NUIS- L81315015O
2. Enginnering Consulting Group
NUIS-M01308013C
3. ERALD-G
NUIS-K36306784K
4. GEOSAT GROUP + Albana Ahmeti
NUIS-K21624005I + L91717005H
5. GJEOKONSULT & CO
NUIS-K91810005U
6. HE & SK 11 + MCE
NUIS-L19008502B +L72203065K
7. INFRATECH
NUIS-K91628001D
8. INSITUTI DEKLIADA- ALB
NUIS-K71606006A
9. INSITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN” NUIS- K71828007J
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10. Margarita Kodra + “DRICONS”
11. “TAULANT”
12. TOWER
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NUIS- L11606503B + L52013020H
NUIS- K61617040L
NUIS- L21717003H

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

1. CIVIL CONS,

NUIS- L81315015O

Vlera: 1.181.720 (nje milion e njeqind e tetedhjete e nje mije e shtateqind e njezete) leke pa TVSH
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë CIVIL CONS, NUISL81315015O,
Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake nr 9, Rruga Don Bosko, Pallati 10 (Shekulli),Hyrja A,Ap 66,Zyra
1, 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, Bashkia Durrës, Adresa; Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës;
Tel/Fax 052 22 23 10 , E-mail info@durres.gov.al, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra].
Ankesa: Jo

BASHKIA DURRËS
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për:

INFRATECH
Adresa: Tirane Rruga Besim Imami, pallati 12- katesh, kati i 2-te, nr.13

Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)
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Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71327-09-11-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
"Mbikëqyrje për: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në
ndërtesa pallat, në kuadër të procesit të rindërtimit", ndarë në zona sipas procedures se punes
Mbikqyrje per:
Loti 5: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa
(pallat), ne rruget Deshmoreve - Shetitores Taulantia- Bulevardit Dyrrah- Epidamn, në kuadër të
procesit të rindërtimit, dhe kohëzgjatja e kontratës 82 ditë
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
1. CIVIL CONS,
NUIS- L81315015O
2. Enginnering Consulting Group
NUIS-M01308013C
3. ERALD-G
NUIS-K36306784K
4. GEOSAT GROUP + Albana Ahmeti
NUIS-K21624005I + L91717005H
5. GJEOKONSULT & CO
NUIS-K91810005U
6. HE & SK 11 + MCE
NUIS-L19008502B +L72203065K
7. INFRATECH
NUIS-K91628001D
8. INSITUTI DEKLIADA- ALB
NUIS-K71606006A
9. INSITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN” NUIS- K71828007J
10. Margarita Kodra + “DRICONS”
NUIS- L11606503B + L52013020H
11. “TAULANT”
NUIS- K61617040L
12. TOWER
NUIS- L21717003H
***
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me
vlerat përkatëse të ofruara:

1. INFRATECH

NUIS-K91628001D

Vlera: 1.283.725 (nje milion e dyqind e tetedhjete e tre mije e shtateqind e njezete e pese) leke pa
TVSH
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510
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***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë INFRATECH, NUIS-K91628001D,
Adresa: Tirane Rruga Besim Imami, pallati 12- katesh, kati i 2-te, nr.13, 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, Bashkia Durrës, Adresa; Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës;
Tel/Fax 052 22 23 10 , E-mail info@durres.gov.al, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra].
Ankesa: Jo

BASHKIA DURRËS
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për:

TOWER
Adresa: Tirane Njesia Bashkiake nr.2, rruga Fadil Rada, pallati Daniela, shkalla 2, kati 3,
apartamenti 9, nr.pasurie 6/544+2-P

Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71327-09-11-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
"Mbikëqyrje për: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në
ndërtesa pallat, në kuadër të procesit të rindërtimit", ndarë në zona sipas procedures se punes
Mbikqyrje per:
Loti 6: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa
(pallat), ne rruget, Bulevardit Dyrrah- Epidamn - Mars 93-Egnatia, në kuadër të procesit të
rindërtimit, dhe kohëzgjatja e kontratës 84 ditë
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
1. CIVIL CONS,
2. Enginnering Consulting Group

NUIS- L81315015O
NUIS-M01308013C
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3. ERALD-G
NUIS-K36306784K
4. GEOSAT GROUP + Albana Ahmeti
NUIS-K21624005I + L91717005H
5. GJEOKONSULT & CO
NUIS-K91810005U
6. HE & SK 11 + MCE
NUIS-L19008502B +L72203065K
7. INFRATECH
NUIS-K91628001D
8. INSITUTI DEKLIADA- ALB
NUIS-K71606006A
9. INSITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN” NUIS- K71828007J
10. Margarita Kodra + “DRICONS”
NUIS- L11606503B + L52013020H
11. “TAULANT”
NUIS- K61617040L
12. TOWER
NUIS- L21717003H
***
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me
vlerat përkatëse të ofruara:
1. TOWER

NUIS- L21717003H

Vlera: 1.401.240 (nje milion e katerqind e nje mije e dyqind e dyzete) leke pa TVSH
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë TOWER, NUIS- L21717003H, Adresa:
Tirane Njesia Bashkiake nr.2, rruga Fadil Rada, pallati Daniela, shkalla 2, kati 3, apartamenti 9,
nr.pasurie 6/544+2-P, 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, Bashkia Durrës, Adresa; Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës;
Tel/Fax 052 22 23 10 , E-mail info@durres.gov.al, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve 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
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klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra].
Ankesa: Jo

BASHKIA DURRËS
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për:

Enginnering Consulting Group
Adresa: Tirane, Rruga “Arkitekt Kasemi”, pallati nr.22, te Brryli

Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71327-09-11-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
"Mbikëqyrje për: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në
ndërtesa pallat, në kuadër të procesit të rindërtimit", ndarë në zona sipas procedures se punes
Mbikqyrje per:
Loti 7: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa
(pallat), ne rruget Segmentit te rruges Pavaresia- Duna-Barjam Curri- -Kanali ujrave te larta - Kepi
Rodonit- Autostrada Durres-Tirane - Vija bregdetare ura e Dajlanit në kuadër të procesit të
rindërtimit, dhe kohëzgjatja e kontratës 70 ditë
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
1. CIVIL CONS,
NUIS- L81315015O
2. Enginnering Consulting Group
NUIS-M01308013C
3. ERALD-G
NUIS-K36306784K
4. GEOSAT GROUP + Albana Ahmeti
NUIS-K21624005I + L91717005H
5. GJEOKONSULT & CO
NUIS-K91810005U
6. HE & SK 11 + MCE
NUIS-L19008502B +L72203065K
7. INFRATECH
NUIS-K91628001D
8. INSITUTI DEKLIADA- ALB
NUIS-K71606006A
9. INSITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN” NUIS- K71828007J
10. Margarita Kodra + “DRICONS”
NUIS- L11606503B + L52013020H
11. “TAULANT”
NUIS- K61617040L
12. TOWER
NUIS- L21717003H
***
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me
vlerat përkatëse të ofruara:
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1. Enginnering Consulting Group

Agjencia e Prokurimit Publik

NUIS-M01308013C

Vlera: 1.020.325 (nje milion e njezete mije e treqind e njezete e pese) leke pa TVSH
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Enginnering Consulting Group, NUISM01308013C, Adresa: Tirane, Rruga “Arkitekt Kasemi”, pallati nr.22, te Brryli, 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, Bashkia Durrës, Adresa; Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës;
Tel/Fax 052 22 23 10 , E-mail info@durres.gov.al, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra].
Ankesa: Jo

BASHKIA DURRËS
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për:

GEOSAT GROUP + Albana Ahmeti
Adresa: Tirane TIRANE DESHMORET 4 SHKURTIT PLL RI 19

Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71327-09-11-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
"Mbikëqyrje për: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në
ndërtesa pallat, në kuadër të procesit të rindërtimit", ndarë në zona sipas procedures se punes
Mbikqyrje per:
Loti 8: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa
(pallat), ne rruget Segmentit te rruges Pavaresia- Duna-Barjam Curri- Kanali ujrave te larta- segmeti
rruges Pavaresia- vija bregdetare e plazhit Hotel Adriatik -Kavalishenca në kuadër të procesit të
rindërtimit, dhe kohëzgjatja e kontratës 78 ditë
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510

https://www.app.gov.al

18/32

Buletini i Posaçëm Nr. 90 datë 21 Tetor 2020

Agjencia e Prokurimit Publik

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
1. CIVIL CONS,
NUIS- L81315015O
2. Enginnering Consulting Group
NUIS-M01308013C
3. ERALD-G
NUIS-K36306784K
4. GEOSAT GROUP + Albana Ahmeti
NUIS-K21624005I + L91717005H
5. GJEOKONSULT & CO
NUIS-K91810005U
6. HE & SK 11 + MCE
NUIS-L19008502B +L72203065K
7. INFRATECH
NUIS-K91628001D
8. INSITUTI DEKLIADA- ALB
NUIS-K71606006A
9. INSITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN” NUIS- K71828007J
10. Margarita Kodra + “DRICONS”
NUIS- L11606503B + L52013020H
11. “TAULANT”
NUIS- K61617040L
12. TOWER
NUIS- L21717003H

***
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me
vlerat përkatëse të ofruara:
1. GEOSAT GROUP + Albana Ahmeti

NUIS-K21624005I + L91717005H

Vlera: 1.187.810 (nje milion e njeqind e tetedhjet e shtate mije e teteqind e dhjete) leke pa TVSH

2. GJEOKONSULT & CO

NUIS-K91810005U

Vlera: 1.227.750 (nje milion e dyqind e njezet e shtate mije e shtateqind e pesedhjet) leke pa TVSH
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

***
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Agjencia e Prokurimit Publik

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë GEOSAT GROUP + Albana Ahmeti,
NUIS-K21624005I + L91717005H, Adresa: TIRANE DESHMORET 4 SHKURTIT PLL RI 19, 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, Bashkia Durrës, Adresa; Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës;
Tel/Fax 052 22 23 10 , E-mail info@durres.gov.al, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra].
Ankesa: Jo

BASHKIA DURRËS
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për:

Margarita Kodra + “DRICONS”
Adresa: Durres, Manez, Banese private nje kateshe,150 metra larg Kryqezimit

Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71327-09-11-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
"Mbikëqyrje për: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në
ndërtesa pallat, në kuadër të procesit të rindërtimit", ndarë në zona sipas procedures se punes
Mbikqyrje per:
Loti 9: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa
(pallat), ne zonen e shkembit te Kavajes, në kuadër të procesit të rindërtimit, dhe kohëzgjatja e
kontratës 74 ditë
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
1. CIVIL CONS,
NUIS- L81315015O
2. Enginnering Consulting Group
NUIS-M01308013C
3. ERALD-G
NUIS-K36306784K
4. GEOSAT GROUP + Albana Ahmeti
NUIS-K21624005I + L91717005H
5. GJEOKONSULT & CO
NUIS-K91810005U
6. HE & SK 11 + MCE
NUIS-L19008502B +L72203065K
7. INFRATECH
NUIS-K91628001D
8. INSITUTI DEKLIADA- ALB
NUIS-K71606006A
9. INSITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM “IKN” NUIS- K71828007J
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10. Margarita Kodra + “DRICONS”
11. “TAULANT”
12. TOWER

Agjencia e Prokurimit Publik
NUIS- L11606503B + L52013020H
NUIS- K61617040L
NUIS- L21717003H

***
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me
vlerat përkatëse të ofruara:
1. Margarita Kodra + “DRICONS”

NUIS- L11606503B + L52013020H

Vlera: 1.064.520 (nje milion e gjashtedhjete e kater mije e peseqind e njezete) leke pa TVSH
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Margarita Kodra + “DRICONS”, NUISL11606503B + L52013020H, Adresa: Durres, Manez, Banese private nje kateshe,150 metra larg
Kryqezimit, 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, Bashkia Durrës, Adresa; Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës;
Tel/Fax 052 22 23 10 , E-mail info@durres.gov.al, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra].
Ankesa: Jo
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