
Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 7 Tetor 2020                              Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           28/74  

 

Oferta e paraqitura nga ky bashkim operatorësh ekonomikë është identifikuar si oferta të 
pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e 
dokumentacionit të kërkuar për nënkriteret Punë e ngjashme dhe Dokumentacion Stafi, pjesë 
përbërëse të kriterit Cilësi.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e  Operatorëve ekonomikë 
“Studio-Rebus” shpk  &  “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk 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 Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë,  sigurimin e 
kontratës prej 15 % të vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes 
së 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).  
  
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 21 / 08 /2020 

 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Drejtuar:    Operatorit ekonomik “Net Group” shpk 
Adresa:       Lagjja Paskuqan 1, rruga Demokracia, ndertesa Nr.1, prane Ahmati Petrol,   
                     Paskuqan, Tirane          
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
Procedura e prokurimit: ”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, 
brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike 
si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja 
për zhvillim ne Njesine Administrative Baldushk”. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-59163-05-27-2020 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Tender i Kufizuar” me Marrëveshje Kuadër në kuadër të procesit 

të rindërtimit, e perzgjedhur në mbështetje të Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin 

e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Udhëzimit Nr. 1, datë 13.02.2020 të Agjencisë së Prokurimit 

Publik, pika 7.1,  Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 35/1 

si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”,(i ndryshuar),  Kreu V, Neni 41. 
 
Publikime të mëparshme: Nuk ka 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik.  

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Tower” shpk &”Dricons” shpk NUIS L21717003H & 

NUIS L52013020H 
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2. Operatori ekonomik “Instituti Dekliada - Alb” shpk; NUIS K71606006A 
3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Studio-Rebus” shpk  &  “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” 

shpk NUIS K82409008F & NUIS K82422001O 
4. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk  &  “Vler Invest” shpk NUIS 

K91628001D & NUIS K81721022P 
5. Operatori ekonomik “Net Group” shpk NUIS L72023002P 

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

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Infratech” shpk & ”Vler Invest” shpk  
            NUIS K91628001D & NUIS K81721022P 

A. Alternativa 1- Moduli betonarme 
 

1. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 31,200 (tridhjetë e një mijë e dyqind) Lekë pa tvsh;  
2. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera  36,300 (tridhjetë e gjashtë mijë e treqind) Lekë pa tvsh;  
3. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 45,310 (dyzet e pesë mijë  e treqind e dhjetë) Lekë pa tvsh. 

B. Alternativa 2- Moduli parafabrikat 
 

1. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera  32,175 (tridhjetë e dy mijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë) Lekë 
pa tvsh;  

2. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 36,406 (tridhjetë e gjashtë mijë e katërqind e gjashtë) Lekë pa 
tvsh;  

3. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 45,124 (dyzet e pesë mijë e njëqind e njëzet e katër) Lekë pa 
tvsh 

2. Operatori ekonomik “Net Group” shpk   
      NUIS L72023002P 

 
E. Alternativa 1- Moduli betonarme 

 
6. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 30,950.40 (tridhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë pikë dyzet) 

Lekë pa tvsh;  
7. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera  35,460.90 (tridhjetë e pesë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë pikë 

nëntëdhjetë) Lekë pa tvsh;  
8. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera  45,065.94 (dyzet e pesë mijë e gjashtëdhjetë e pesë pikë 

nëntëdhjetë e katër) Lekë pa tvsh. 
F. Alternativa 2- Moduli parafabrikat 

 
1. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 31,010.85 (tridhjetë e një mijë e dhjetë pikë tetëdhjetë e pesë) 

Lekë pa tvsh;  
2. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera  35,539.02 (tridhjetë e pesë mijë e pesëqind e tridhjetë e nëntë 

pikë zero dy) Lekë pa tvsh;  
3. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 44,866.92 (dyzet e katër mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë 

pikë nëntëdhjetë e dy) Lekë pa tvsh. 
 
Renditje e pikëve totale  për Alternativën 1 

1. Operatori ekonomik “Net Group” shpk = 100 pikë  
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk  &  “Vler Invest” shpk = 84.26 pikë 
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Renditje e pikëve totale  për Alternativën 2 

1. Operatori ekonomik “Net Group” shpk = 100 pikë  
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk  &  “Vler Invest” shpk = 83.68 pikë 

 
Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm: 
Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk  &  “Vler Invest” shpk  
NUIS K91628001D & NUIS K81721022P  
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Oferta e paraqitura nga ky bashkim operatorësh ekonomikë është identifikuar si oferta të 
pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e 
dokumentacionit të kërkuar për nënkriteret Punë e ngjashme dhe Dokumentacion Stafi, pjesë 
përbërëse të kriterit Cilësi.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Net Group” shpk 
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 Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë,  sigurimin e 
kontratës prej 15 % të vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes 
së këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj.  
 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 14 / 08 /2020 

 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 
 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Drejtuar:   Bashkimit të operatorëve ekonomikë “Infratech” shpk  &  “Vler Invest” shpk 
Adresa:     Rruga “Besim Imami”, Pallati 12-katesh, Kati i 2-te, Nr.13 , Tiranë & Njësia Bashkiake 
Nr.6, Rruga ‘Shefqet Musaraj’, Pallati nr.52, Kati 7, Ap.nr.29, Mbrapa Universitetit Europian , Tirane 
 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
 
Procedura e prokurimit: ”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, 

brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike 
si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja 
për zhvillim ne Njesine Administrative Farkë”, ku janë të përcaktuara 11 shtëpi, të ndara: 
2+1= 7 shtepi 
3+1= 4 shtepi 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-59163-05-27-2020 


