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4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “BOE Senka shpk  & GBK  & Erzeni shpk   & Udha shpk   

& Agbes Construksion shpk 
           Vlera e ofertës pa tvsh =148,259,831 ( njëqind e dyzet e tetëmilion e dyqind e pesëdhjetë  

           e nëntëmijë e tetëqind e tridhjetë e një) lekë                      

                           Pikët   94.6   

Operatorë ekonomikë të skualifikuar: 

 

1. Operatori Ekonomik “4-AM” shpk, me NUIS K92005016L 
 

Operatori Ekonomik “4-AM” shpk, ka ofertuar  mbi fondin limit.  
Oferta e paraqitur  përmban çmime që e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktor. Për 
këtë arsye skualifikohet nga procedura e prokurimit me objekt:“Ndërtimi i godinës 
“Godina nr.22, blv. Zogu I (7-katëshi)” 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  BOE Fusha shpk NUIS J61922018S me 
adresë: Njesia Bashkiake nr. 2, Rr. Murat Toptani, perballe Kinema Millenium, Godina nr.3, Tiranë, 
Shqipëri & Edil-al -it shpk NUIS J61911003I me adrese Tirane Tirane TIRANE Rruga Perlat 
Rexhepi,Ndertesa 1,Hyrja 14,Ap 7,Njesia Bashkiake nr 5,Kodi Postar 1019, se oferta e paraqitur nga 
ana juaj në vlerën 143,814,171.35 (njëqind e dyzet e tremilion e tetëqind e katërmbëdhjetë mijë e 
njëqind e shtatëdhjetë e një presje tridhjetë e pesë) lekë  pa tvsh dhe e vlerësuar me 98.2 pikë, është 
identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, 

nr.1, 1001, Tiranë, sigurimin e kontratës 15%, 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 dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 

oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 148,259,831 ( njëqind e dyzet e tetë milion 
e dyqind e pesëdhjetë e nëntëmijë e tetëqind e tridhjetë e një) lekë pa tvsh.   

Ankesa: Jo 

 

BASHKIA TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Për: Operatorin  ekonomik “Studio Rebus” shpk NUIS K82409008F me adrese Rruga Sami Frasheri, 
Pallati 39, Shkalla 2, Zyra 7, Tirana. 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
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Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69352-08-20-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrja e punimeve për Rindërtimin e 14 (katërmbëdhjetë) 
objekteve Arsimore në Bashkine e Tiranës” 
 
Objekti I minikonkursit: “Mbikqyrja e punimeve “Ndërtimi i kopshtit “Fikas”. 

 
Kohëzgjatja e kontratës 3 (tre) muaj. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 58  datë 21 Gusht 2020 
 
                                          * * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
1. Operatori Ekonomike“Dricons"shpk, NUIS L52013020H   
2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë "Taulant "shpk & "Arabel-Studio-Studio" shpk & "Hmk -

Consulting"shpk, NUIS K61617040L, NUISL51812001S,  NUIS L57129604Q   
3. Operatori ekonomik “Net Group” Shpk NUIS L72023002P  
4. Operatori Ekonomike "GjeoKonsult& Co "shpk NUIS  K91810005U 
5. Operatori Ekonomik "Infratech"shpk NUIS K91628001D   
6. Operatori Ekonomik "Instituti Dekliada -Alb "shpk NUIS K71606006A   
 
7. Operatori ekonomik "Instituti i Konsulences ne Ndertim"shpk NUIS K71828007J   
 
8. Operatori ekonomik “Studio Rebus” shpk NUIS K82409008F   
9. Operatori ekonomik “Tower” Shpk NUIS L21717003H   
10. Operatori ekonomik “Zenit & CO” Shpk  NUIS K61731002D   

 
* * * 

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

1. Operatori ekonomik “Studio Rebus” shpk NUIS K82409008F   
Vlera e ofertës pa tvsh =218,202 (dyqind e tetëmbëdhjetëmijë e dyqind e dy) 
                                           
                                          Pikët 97.6 
 

2. Operatori ekonomik “Net Group” Shpk NUIS L72023002P  
        Vlera e ofertës pa tvsh = 253,416.7 (dyqind e pesëdhjetë e tremijë e katërqind e  
gjashtëmbëdhjetë presje shtatë)  
                                        Pikët  88.6  
 

3. Operatori Ekonomike“Dricons"shpk, NUIS L52013020H   
Vlera e ofertës pa tvsh = 260,236 (dyqind e gjashtëdhjetëmijë e dyqind e tridhjetë e gjashtë) 
                                     Pikët 85.9 
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4. Operatori Ekonomik "Infratech"shpk NUIS K91628001D   
Vlera e ofertës pa tvsh =273,964 (dyqind e shtatëdhjetë e tremijë e nëtëqind e gjashtëdhjetë e 
katër) 
 
                                   Pikët 84.7 
 

5. Operatori ekonomik "Instituti i Konsulences ne Ndertim"shpk NUIS K71828007J   
Vlera e ofertës pa tvsh = 273,963 (dyqind e shtatëdhjetë e tremijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e 
tre) 
                                        Pikët 84.1 

Operatorë ekonomikë të skualifikuar: Nuk ka 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin  ekonomik “Studio Rebus” 

shpk NUIS K82409008F me adrese Rruga Sami Frasheri, Pallati 39, Shkalla 2, Zyra 7, Tirana, se 
oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 218,202 (dyqind e tetëmbëdhjetëmijë e dyqind e dy) lekë pa 
tvsh dhe e vlerësuar me 97.6 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme.   
                                    
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, 

nr.1, 1001, Tiranë, sigurimin e kontratës 15%, 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 dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 

oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 253,416.7 (dyqind e pesëdhjetë e tremijë 
e katërqind e  gjashtëmbëdhjetë presje shtatë) lekë pa tvsh.  
Ankesa: Jo 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Për:  Bashkimin e  Operatoreve Ekonomike Uleza Ndertim shpk NUIS J67902928O me adrese Njesia 
adm nr 5 ,Rr Zef Jubani, Ndertesa 15, Hyrja 19, Ap 1, Kodi postar 1019 & Hastoci shpk NUIS J 
62028009B me adrese Njesia adm nr 5, Rr Pjeter Bogdani, Pall nr 17 & Flori shpk NUIS 
K67911502U me adrese Shtraus, Lezhe. 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-69131 – 08 – 19 - 2020. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “Rindertimi i 14 (katërmbëdhjetë) objekteve Arsimore në Bashkine 
e Tiranës”  
 
Objekti i minikonkursit: “Ndërtimi i kopshtit “Fikas” 
 
Kohëzgjatja e kontratës 3 (tre) muaj. 
 


