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 Operatori ekonomik “Infrakonsult” shpk NUIS L21512022F 
 Operatori ekonomik “Net-Group” shpk  NUIS L72023002P   
 Bashkimi i Operatorëve ekonomik “NG Structures” shpk &“A.SH. Engineering” shpk   &   

“Arena MK” shpk NUIS L79326502O & NUIS L67619801Q & NUIS L31617003F. 
 Operatori ekonomik “Illyrian Consulting Engineers” shpk NUIS K61814023M   

 
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 Operatorin ekonomik Instituti Dekliada 
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 vleresuar 
me 99.9 pikë.  
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 12/11/2020 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 
 

Drejtuar: Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk &”Vler Invest” shpk & “Arkimade” 

shpk & Hydro-Alb-Studio shpk 
Tirane Rruga Besim Imami, pallati 12- katesh, kati i 2-te, nr.13 & Tirane Njesia Bashkiake 
nr 7, Rruga Muhamed Gjollesha, Pallati 60, Shkalla 2, Apartamenti 16.                  

 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
Procedura e prokurimit: Loti III “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve 
rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si 
objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5) 
në Njësinë Administrative Nr. 8, Njësinë Administrative Nr.9 dhe Njësinë Administrative 10 dhe 
Njësinë Administrative Nr. 11”. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-73408-09-29-2020. 
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Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti III “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të 
ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë 
klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore 
(DS4 dhe DS5) në Njësinë Administrative Nr. 8, Njësinë Administrative Nr.9 dhe Njësinë 
Administrative 10 dhe Njësinë Administrative Nr. 11”.  
Publikime të mëparshme: Nuk ka  
 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Atelier 4” & “Archimed SPS” shpk  &   “Kejsi 05” shpk, 

NUIS K31812012H & NUIS L12227027U & NUIS K61715024W. 

2. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Archispace” shpk & “G&K” shpk, NUIS  L42403012A 

& NUIS K51524045N 

3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Gjeokonsult & Co” shpk  &  “ITM” shpk NUIS 

K91810005U & NUIS L42303016G.  

4. Operatori ekonomik “Illyrian Consulting Engineers” shpk, NUIS K61814023M   

5. Operatori ekonomik “Infrakonsult” shpk, NUIS L21512022F 

6.   Bashkimi i Operatorëve ekonomik Infratech shpk &Vler Invest shpk & Arkimade shpk & 

Hydro-Alb-Studio shpk, NUIS K91628001D & NUIS L01906030A & NUIS L01906030A 

& NUIS L72105006G. 

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

8. Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Klodioda” shpk  & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 

2000“ shpk & ”Imes-D” shpk NUIS K51813002H & NUIS J62026003M & NUIS 

K82430006C. 

9. Operatori ekonomik “Net-Group” shpk,  NUIS L72023002P   

10. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “NG Structures” shpk  &   “A.SH. Engineering” shpk 

&“Arena MK” shpk, NUIS L79326502O & NUIS L67619801Q & NUIS L31617003F. 

11.  Bashkimi i Operatoreve ekonomik Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk, 

NUIS  J81809003U & NUIS L92304049P & NUIS J88730334W 

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

1. Bashkimi i Operatoreve ekonomik Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk 
NUIS  J81809003U & NUIS L92304049P & NUIS J88730334W 
Oferta ekonomike = 0 (zero) lekë pa TVSH.  
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2. Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Klodioda” shpk  & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ 

shpk   & ”Imes-D” shpk NUIS K51813002H & NUIS J62026003M & NUIS K82430006C. 
Oferta ekonomike = 13,800,000 (trembëdhjetë milion e tetëqind mijë) lekë pa TVSH.  

 
3. Operatori ekonomik “Infrakonsult” shpk NUIS L21512022F 
   

Oferta ekonomike = 13,869,166.6 (trembëdhjetë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë 
e njëqind e gjashtëdhjetë e gjshtë pikë gjashtë) lekë pa TVSH.  

 
4. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “NG Structures” shpk &“A.SH. Engineering” shpk   &   

“Arena MK” shpk NUIS L79326502O & NUIS L67619801Q & NUIS L31617003F. 
Oferta ekonomike = 13,809,774 (trembëdhjetë milion e tetëqind e nëntë mijë e shtatëqind e 
shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH.  

 
5. Operatori ekonomik “Instituti Dekliada” shpk NUIS K71606006A                        

Oferta ekonomike = 13,896,150 (trembëdhjetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë 
e njëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.  

 
6. Operatori ekonomik “Illyrian Consulting Engineers” shpk NUIS K61814023M   

Oferta ekonomike = 11,650,100.6 (njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë e 
njëqind pikë gjashtë) lekë pa TVSH.  

 
7. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk &”Vler Invest” shpk & “Arkimade” shpk 

& Hydro-Alb-Studio shpk NUIS K91628001D & NUIS L01906030A & NUIS L01906030A 
& NUIS L72105006G. 
Oferta ekonomike = 13,800,000 (trembëdhjetë milion e tetëqind mijë) lekë pa TVSH.  

 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1. Bashkimi i Operatoreve ekonomik Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk 
NUIS  J81809003U & NUIS L92304049P & NUIS J88730334W.  

 
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Klodioda” shpk  & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ 

shpk   & ”Imes-D” shpk NUIS K51813002H & NUIS J62026003M & NUIS K82430006C. 
 

3. Operatori ekonomik “Infrakonsult” shpk NUIS L21512022F 
   
4. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “NG Structures” shpk &“A.SH. Engineering” shpk   &   

“Arena MK” shpk NUIS L79326502O & NUIS L67619801Q & NUIS L31617003F. 
5. Operatori ekonomik “Instituti Dekliada” shpk NUIS K71606006A                        

 
6. Operatori ekonomik “Illyrian Consulting Engineers” shpk NUIS K61814023M   

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. 

* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik 
“Infratech” shpk &”Vler Invest” shpk & “Arkimade” shpk & Hydro-Alb-Studio 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 vleresuar 
me 99.9 pikë.  
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 13/11/2020 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 
 

Drejtuar: Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Klodioda” shpk  & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 

2000“ shpk   & ”Imes-D” shpk  
Rr: “Barrikadave”, Nr.118, kati 3, Zyra nr. 2, Tiranë & Tirane Vore PICAR Autostrada 
Tiranë-Durrës, Km 12, Picar Vorë, Ndërtesë tre kate me numër Pronësie 495978 dhe me 
numër Pasurie 40/57 & TIRANE Njesi Bashkiake Nr.9, Rruga Don Mark Dushi, Ndertese 
private Nr.9.           

 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
Procedura e prokurimit: Loti IV “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve 
rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si 
objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5) 
në Njësinë Administrative Nr.2 dhe Njësinë Administrative Krrabë”. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-73408-09-29-2020. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti IV “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të 
ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë 
klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore 
(DS4 dhe DS5) në Njësinë Administrative Nr.2 dhe Njësinë Administrative Krrabë”.  
Publikime të mëparshme: Nuk ka  
 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Atelier 4” & “Archimed SPS” shpk  &   “Kejsi 05” shpk, 

NUIS K31812012H & NUIS L12227027U & NUIS K61715024W. 
2. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Archispace” shpk & “G&K” shpk, NUIS  L42403012A 

& NUIS K51524045N 


