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 Për mungesë dokumentacioni 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik "Instituti Dekliada 
-Alb "shpk NUIS K71606006A me adresë TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, rruga "Milto Tutulani", 
ndertesa 4, hyrja 10, apartamenti 6, 1019, se oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 2,830,000  (dy 
milion e tetëqind e tridhjetë mijë) lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 92.9  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 2,525,872 (dy milion e pesëqind e njëzet 
e pesë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë pa tvsh.  
Ankesa: Jo 
 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Për: Operatorin Ekonomike “4 A-M”shpk NUIS K92005016L, me adresë, Rruga “Artan Lenja” 

Pallati i 4 A-M, Ap. A1, kati i I-rë, Tiranë   
 
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: “Rindertimii 14 (katërmbëdhjetë) objekteve Arsimore në Bashkine 
e Tiranës” 
 
Objekti I minikonkursit: “Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.1) 
 
Kohëzgjatja e kontratës 13 (trembëdhjetë) muaj. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike57 datë 20 Gusht 2020 
 
                                          * * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 

- Operatori ekonomik “Gener 2”shpk NUIS K58615301M 

- Operatori Ekonomike “4 A-M”shpk NUIS K92005016L 
 

- BOE Alko impex shpk & Vega shpk & “MF Invest” shpk NUIS K913260281   NUIS 

K01524006L   NUIS L71830010R 
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- BOE Ante group shpk& AGB 3 shpk& NOVA Construction 2012 NUIS J62904100D   
NUIS L22321003R    NUIS L22404012D 

 
- BOE BE-IS shpk & 2T shpk & Ergi shpk NUIS K71412003A,   NUIS K01731001M  NUIS 

K02727229P 
 

 
     -      BOE Fusha shpk & Edil-al -it shpk NUIS J61922018S, NUIS J61911003I 
 

- Bashkimi Operatoreve Ekonomike G.P.G Company shpk & Shendelli shpk & NG 
Structures shpk NUIS J64324443V   NUIS 07924803N  NUIS L79326502O 

 
- BOE Gjikuria shpk &Instituti Dekliada shpk NUIS J62903456H,   NUIS K71606006A 

 
- Bashkimi Operatoreve Ekonomike Klajger Konstruksion shpk & Ed konstruksion & Rafaelo 

2002 shpk NUIS K51423028P, NUIS K61625001I,   NUIS K22113003Q 
 

- BOE Kronos Konstruksion & Arb Trans & Everest shpk  NUIS K41416033P NUIS 
L02325001T, NUIS J78311921L    

 
      -     BOE Senka shpk   & GBK shpk   & Erzeni shpk & Udha  & 
            Agbes Construksion NUIS J94808405Q NUIS L71620007K NUIS J71826003M  
            NUIS K77524909Q NUIS K32807432Ë 
 

- Bashkimi Operatoreve EkonomikeStartek shpk & B93 shpk & Riviera shpk & Duka shpk & 
Viante konstruksion & AL -Asfalt shpk NUIS L22327007K NUIS J62903508R NUIS J 
66903244D NUIS J 77411203S NUIS K47103804L NUIS K81511508 A 

 
- Bashkimi Operatoreve EkonomikeUleza Ndertim shpk  & Hastoci shpk  & Flori shpk  NUIS 

J67902928O NUIS J 62028009B NUIS K67911502U 
 

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

1. Operatori Ekonomik “4-AM” shpk, meNUIS K92005016L 
Vlera e ofertës pa tvsh=305.946.636,93 (treqind e pesë milion e nëntëqind e dyzet e gjashtë mijë e 
gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë presje nëntëdhjetë e tre) lekë  
             Pikët 98.2 
 
 

2. Operatori Ekonomik “GENER 2”shpk me NUIS K02727229P 
 

Vlera e ofertës pa tvsh = 306.867.238,65 (treqind e gjashtë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë 
mijë  dyqind e tridhjetë e tetë presje gjashtëdhjetë e pesë ) lek 
           Pikët  96.8 
Operatorë ekonomikë të skualifikuar: Nuk ka 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomike “4 A-M”shpk 
NUIS K92005016L   me adresë, Rruga “Artan Lenja” Pallati i 4 A-M, Ap. A1, kati i I-rë, Tiranë, se 
oferta e paraqitur nga ana juajnë vlerën 305.946.636,93 (treqind e pesë milion e nëntëqind e dyzet e 
gjashtë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë presje nëntëdhjetë e tre) 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 306.867.238,65 (treqind e gjashtë milion 
e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë  dyqind e tridhjetë e tetë presje gjashtëdhjetë e pesë )  lekë pa 
tvsh.  
Ankesa: Jo 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 
Për: Operatorin Ekonomik “Gener 2” shpk NUIS K58615301M, me adresë me adresë, “ABA 

Businnes Center”, Rruga “Papa Gjon Pali”  II Kati 7. Tiranë 
 
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: “Rindertimii 14 (katërmbëdhjetë) objekteve Arsimore në Bashkine 
e Tiranës” 
 
Objekti I minikonkursit:“Ndërtimi i Godinës Tip në RSU nr.3 (nr.2) 
 
Kohëzgjatja e kontratës 13 (trembëdhjetë) muaj. 

 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike57 datë 20 Gusht 2020 

 

                                          * * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 

 

- Operatori ekonomik “Gener 2”shpk NUIS K58615301M 

- Operatori Ekonomike “4 A-M”shpk NUIS K92005016L 
 


