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4. Operatori ekonomik “Instituti Dekliada - Alb” shpk = 81.7 pikë 
5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk  &  “Arkimade” shpk= 25 pikë 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomik të mëposhtëm: 

1. Operatori ekonomik “Instituti Dekliada - Alb”” shpk ; 
NUIS K71606006A 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Oferta e paraqitura nga ky operator ekonomik është identifikuar si oferta e 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.  
 

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk  &  “Arkimade” shpk= 25 pikë 
 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Oferta e paraqitura nga ky operator ekonomik është identifikuar si oferta e pasuksesshme pasi referuar 
pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar për Kriterin 
e Ofertës ekonomike  nënkriteret Punë e ngjashme dhe Dokumentacion Stafi, pjesë përbërëse të 
kriterit Cilësi.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomikë “Arena MK” 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 Operatorit ekonomik “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” 

shpk e vleresuar me 99.3 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:    Operatori  ekonomik “A & E Engineering” shpk 
Adresa:       Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati IVEA 3/5,Tirane 
 
Procedura e prokurimit: ”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Godina 15 A/2  në zonën zhvillimore “5 

Maji”. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70243-08-31-2020 
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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. Operatori ekononomik “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk;  
 NUIS K71828007J 

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Derbi E” shpk & “Zenit & Co” shpk; 
NUIS K77916947A & NUIS  K61731002D 

3. Bashkimi i  operatorëve ekonomikë  “Tower” shpk & “Dricons” shpk; 
NUIS L21717003H & NUIS L52013020H 

4. Operatori ekononomik “Instituti Dekliada Alb” shpk; 
NUIS K71606006A 

5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Studio-Rebus” shpk  &  “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” 

shpk; 
NUIS K82409008F & NUIS K82422001O 

6. Operatori ekonomik “A & E Engineering” shpk; 
 NUIS K72113010E  

7. Bashkimi I operatorëve ekonomikë “Infratech” shpk  &”Arkimade” shpk; 
NUIS K91628001D & NUIS L01906030A 

8. Operatori ekonomik “Net Group” shpk; 
NUIS L72023002P 

9. Operatori ekonomik “Arena MK” shpk; 
NUIS L67619801Q 

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

1. Operatori ekononomik “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk 
            NUIS K71828007J 
Çmimi total i ofertës pa tvsh = 2,597,168 (dy milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e njëqind 
e gjashtëdhjetë e tetë) lekë. Çmimi total i ofertës me tvsh = 3,116,601.6 (tre milionë e njëqind e 
gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e një pikë gjashtë) lekë.  
 

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk  &  “Arkimade” shpk 
NUIS K91628001D & NUIS L01906030A 

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 2,623,140 (dy milionë e gjashtëqind e njëzet e tre mijë e njëqind e 
dyzet) lekë. Çmimi total i ofertës me tvsh = 3,147,768 (tre milionë e njëqind e dyzet e shtatë mijë e 
shtatëqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë.  
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3. Operatori ekonomik “A & E Engineering” shpk   
            NUIS K72113010E 
Çmimi total i ofertës pa tvsh = 2,597,023.10 (dy milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e 
njëzet e tre pikë dhjetë) lekë. Çmimi total i ofertës me tvsh = 3,116,427.72 (tre milionë e njëqind e 
gjashtëmbëdhjetë mijë e katërqind e njëzet e shtatë pikë shtatëdhjetë e dy) lekë.  
 
RENDITJE E PIKËVE TOTALE   

 
1. Operatori ekonomik “A & E Engineering” shpk = 100 pikë  
2. Operatori ekonomik “Instituti I Konsulencës në Ndërtim” shpk = 25 pikë 
3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk  &  “Arkimade” shpk=10 pikë 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1. Operatori ekonomik “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk ; 
NUIS K71828007J 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Oferta e paraqitura nga ky operator ekonomik është identifikuar si oferta e pasuksesshme pasi referuar 
pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar për Sigurimin 
e Ofertës (Oferta ekonomike) dhe për nënkriteret Punë e ngjashme dhe Dokumentacion Stafi, pjesë 
përbërëse të kriterit Cilësi.  

 
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk  &  “Arkimade” shpk ; 

NUIS K91628001D & NUIS L01906030A 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Oferta e paraqitura nga ky bashkim operatorësh ekonomikë është identifikuar si oferta e 
pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e 
dokumentacionit të kërkuar për Sigurimin e Ofertës (Oferta ekonomike) dhe për nënkriteret e 
Metodologji, Punë e ngjashme dhe Dokumentacion Stafi, pjesë përbërëse të kriterit Cilësi.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin  ekonomik “A & E 
Engineering” 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 : 26/10/2020 

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

 


