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Ofertat e paraqitura nga operatorët e mësipërm ekonomikë janë identifikuar si oferta të pasuksesshme 
pasi referuar pikëzimit nuk arrijnë pikët maksimale.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Alba 

Konstruksion” 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) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar, konkretisht Operatorin ekonomik “Alb-Building” shpk e vleresuar me 
99.1 pikë. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 23 / 10 / 2020 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Nova Construction 2012” shpk Adresa: Tiranë, 
Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Kajo Karafili, mbrapa ish lidhjes se shkrimtareve, pallati i shoqerise 
MC Inerte   & “Alesio 2014” shpk Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, 

Banese private Nr. 14. 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
 
Procedura e prokurimit: “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 15A 
(Seksioni 1)  në zonën zhvillimore “5 Maji” 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69859-08-26-2020 
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. 
 
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. B.O “Shkelqimi 07" shpk & “Gran Konstruksion M” shpk & “Fled” shpk NUIS 
K68121808W  & NUIS L38109801T & NUIS K17621104C 

2. B.O  “ AL- POINT” shpk & “Gjoka” sha NUIS L02010022D & NUIS 
J91815014U  



Buletini i Posaçëm Nr. 103 datë 18 Nëntor 2020                             Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           16/53  

 

3. Operatori ekonimik “Alba Konstruksion” shpk NUIS J61812013R 
4. Operatori Ekonomik “ Alb-Building” shpk NUIS J69102508C 
5. B.O “Bajrami N.” shpk & “Zdravo” shpk NUIS K02727202O &NUIS 

J84003411K 
6. B.O “Alb Shpresa” shpk & “Alb Tiefbau” shpk & “Egeu Stone” shpk & “Mela” shpk & 

“Infratech” shpk NUIS J72110003F & NUIS J66703049C & NUIS L63916002I  & NUIS 
K62320011G & NUIS K91628001D 

7. B.O  “Eurondërtimi 2000” shpk & “Mane/TCI” shpk & ''K.A.E.XH.'' shpk & “Mane/S” shpk 

NUIS K02003001O & NUIS K22203004A & NUIS K71420004C  & NUIS J64103865K  
8. Operatori ekonomik “Geci” shpk NUIS K71829801O 
9. B.O  “Ina” shpk & “Xhengo”  shpk & “Larti” shpk  NUIS J61814009W & NUIS J64103171M  

& NUIS J94316024A 
10. B.O  “Alesio 2014” shpk & “Nova Construction 2012” shpk NUIS L41713003M & NUIS 

L22404012D 
11. B.O “Company Riviera 2008” shpk & “NIKA” shpk & “Pepa Group” shpk NUIS 

K81716011V & NUIS J76705047U & NUIS L42215009L 
12. Operatori ekonomik “Salillari” shpk NUIS J62903125G 

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

1. Bashkimi i Operatorëve “Bajrami N.” shpk & “Zdravo” shpk NUIS K02727202O & NUIS 

J84003411K 
Oferta ekonomike = 576,562,305 (peseqind e shtatedhjete e gjashte milion e e peseqind e 
gjashtedhjete e dy mije e treqind e pese) lekë pa TVSH.  
 
 

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Egeu Stone" shpk & “Alb Shpresa” shpk & “Alb Tiefbau” 

shpk & “Mela” shpk Infratech“ shpk  NUIS J72110003F  & NUIS J66703049C   & NUIS  
L63916002I  &  NUIS K62320011G   &  NUIS K91628001D 

Oferta ekonomike = 577,870,411 (peseqind e shtatedhjete e shtate milion e teteqind e shtatedhjete 
mije e katerqind e njembedhjete) lekë pa TVSH. 
 
 

3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Nova Construction 2012” shpk & “Alesio 2014” shpk      

NUIS L22404012D   &    NUIS L41713003M 
Oferta ekonomike = 573,665,006 (peseqind e shtatedhjete e tre milion e gjashteqind e gjashtedhjete 
e pese mije e gjashte) lekë pa TVSH. 
 

4. Operatori ekonomik “Alb-Building” shpk   NUIS J69102508C 
 
Oferta ekonomike = 573,665,007 (peseqind e shtatedhjete e tre milion e gjashteqind e gjashtedhjete 
e pese mije e shtate) lekë pa TVSH. 
 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
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 Bashkimi i Operatorëve “Bajrami N.” shpk & “Zdravo” shpk NUIS K02727202O & NUIS 

J84003411K 
 Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Egeu Stone" shpk & “Alb Shpresa” shpk & “Alb Tiefbau” 

shpk & “Mela” shpk Infratech“ shpk  NUIS J72110003F  & NUIS J66703049C   & NUIS  
L63916002I  &  NUIS K62320011G   &  NUIS K91628001D 

 Operatori ekonomik “Alb-Building” shpk   NUIS J69102508C 
 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Ofertat e paraqitura nga operatorët e mësipërm ekonomikë janë identifikuar si oferta të pasuksesshme 
pasi referuar pikëzimit nuk arrijnë pikët maksimale.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik 
“Nova Construction 2012” shpk & “Alesio 2014” 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) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar, konkretisht Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Bajrami N.” shpk & 

“Zdravo” shpk e vleresuar me 99.6 pikë. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 26 / 10 / 2020 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Nova Construction 2012” shpk Adresa: Tiranë, 
Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Kajo Karafili, mbrapa ish lidhjes se shkrimtareve, pallati i shoqerise 
MC Inerte  & “Alesio 2014” shpk Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, 
Banese private Nr. 14. 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
 
Procedura e prokurimit: “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 15A/2 
në zonën zhvillimore “5 Maji” 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69859-08-26-2020 
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 


