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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 
TË KUFIZUARA  

 

BASHKIA DURRËS 
 
Për:  EURONDERTIM 2000 

Adresa:Rruga e Kavajës, Pallati 114, Shkalla 1, Kati 2, Ap.2, NjësiaBashkiake Nr.7, Tiranë 
 
Procedura e prokurimit:Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-79453-11-23-2020 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  
Loti 3: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa 
(pallat), ne rruget “Hysen Kertusha-Abaz Celkupa- Hysen Myshketa-Deshmoreve”, në kuadër të 

procesit të rindërtimit, dhe kohëzgjatja e kontratës,: 72 ditë 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
1.EURONDERTIM 2000     K02003001O 
2. MF INVEST GROUP + 6D PLAN + BOSHNJAKU B L71830010R 

+L62717405H +K72627402H 
3. RAJLI NDERTIM + GPG COMPANY   K71512508E+J64324443V 
 

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës nëfazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat 
përkatëse të ofruara: 
1.EURONDERTIM 2000     K02003001O 
Vlera:123.690.103(njëqind e njëzet e tre milion e gjashteqind e nëntëdhjet mije e njëqind e tre)lekë 
pa TVSH 
 
2.RAJLI NDERTIM + GPG COMPANY   K71512508E+ J64324443V 
Vlera:123.812.177(njëqind e njëzet e tre milion e tetëqind e dymbedhjete mijë e njëqind e shtatëdhjet 
e shtatë)leke pa TVSH 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikëtë mëposhtëm: 

Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë EURONDERTIM 2000K02003001O, 
Adresa: Rruga e Kavajës, Pallati 114, Shkalla 1, Kati 2, Ap.2, NjësiaBashkiake Nr.7, Tiranë,se oferta 
e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeniiluturtëparaqisnipranë, Bashkia Durrës, Adresa;Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës; 

Tel/Fax052 22 23 10 , E-mailinfo@durres.gov.al, sigurimine kontratës, 
siçparashikohetnëdokumentat e tenderit,brenda5ditëvengadita e marrjes/publikimittëkëtijnjoftimi.  
 
Nërast se nukpajtoheni me këtëkërkesë, osetërhiqeninganënshkrimiikontratës, do 
tëkonfiskohetsigurimiiofertëssuaj (nëseështëkërkuar) dhekontrata do 
t’iakordohetofertuesitvijuesnëklasifikiminpërfundimtar, oferta e tëcilitështëdorëzuar me 

njëvlerëtëpërgjithshmeprej[vlerapërkatëse e shprehurnëfjalëdheshifra]. 
Ankesa: Jo 

 
 

BASHKIA DURRËS 
 

Për:  EURONDERTIM 2000 
Adresa: Rruga e Kavajës, Pallati 114, Shkalla 1, Kati 2, Ap.2, Njësia Bashkiake Nr.7, Tiranë 

 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79456-11-23-2020 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  
Loti 7: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa 
(pallat), ne rruget Segmentit te rruges Pavaresia- Duna-Barjam Curri- -Kanali ujrave te larta - Kepi 
Rodonit- Autostrada Durres-Tirane - Vija bregdetare ura e Dajlanit, dhe kohëzgjatja e kontratës,: 67 
ditë 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
1. EURONDERTIM 2000     K02003001O 
2. G.P.G COMPANY + RAJLI NDERTIM   J64324443V+ K71512508E 
  

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
1. EURONDERTIM 2000     K02003001O 
Vlera: 100.360.046 (njëqind milion e treqind e gjashtëdhjetë mije e dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 

mailto:info@durres.gov.al

