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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 
TË KUFIZUARA  

 
BASHKIA TIRANË 

                                      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 
 
Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomike “Palma Construksion” Shpk & “MCE ” shpk 

 adresa : TIRANE Rruga Bajram Curri, Godina Agimi, Hyrja 5, Apartamenti 85  
 adresa:  Tirane Rruga "Kavajës", Qendra "Sun Tower", Kati 9, Ap.38. 

 
Procedura e prokurimit: Mbikqyrja e punimeve ”Ndërtim godine për shërbime komunitare – Zall Herr”me 

fond limit : 352.390 (treqind e pesëdhjetë e dy mijë e treqind e nëntëdhjetë) lekë pa tvsh,  vënë në 
dispozicion në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 375, datë 06.05.2020 “Për disa ndryshime 

në vendimin nr. 307 datë 16.04.2020 të këshillit të ministrave “përdorimin e fondit të rindërtimit, për 
financimin e rikonstruksionit dhe ndërtimit të infrastrukturës publike në funksion të rindërtimit të 
banesave individuale dhe caktimin e fondit shqiptar të zhvillimit si njësi zbatuese (të ndryshuar)”; 

Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 761 datë 23.09.2020 “Për një ndryshim në vendimin nr. 307 datë 

16.04.2020 të këshillit të ministrave “përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit 

dhe ndërtimit të infrastrukturës publike, në funksion të rindërtimit të banesave individuale dhe caktimin 
e fondit shqiptar të zhvillimit si njësi zbatuese (të ndryshuar)”; në Vkb nr. 51, datë 14.05.2020 “Për një 

shtesë dhe disa ndryshime në vendimin nr. 157, datë 26.12.2019 të këshillit bashkiak “për miratimin e 

programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit të bashkisë së tiranës për vitin 2020 
(e ndryshuar)”; në Vkb nr. 155, datë 13.11.2020 “Për një shtesë dhe disa ndryshime në vendimin nr. 157, 

datë 26.12.2019 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe 
detajimin e buxhetit të bashkisë së tiranës për vitin 2020 (e ndryshuar)”. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82775-12-21-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mbikqyrja e punimeve ”Ndërtim godine për shërbime komunitare 
– Zall Herr” 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit:  

Faza e I-rë: Në sistemin e prokurimeve elektronike dt. 05.01.2021  Ora: 10:00 

Faza e II-të: Hapja e propozimeve teknike dhe ekonomike , datë 09.02.2021, ora 11:00  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Posaçëm Nr. 124 datë 22 Dhjetor 2020 
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   oferta ekonomikisht më e favorshme X 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 

1. Operatori Ekonomike “Dricons” Shpk 
2. Operatori Ekonomike "Taulant" sh.p.k 
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3. Operatori Ekonomike “A & E Engineering” sh.p.k 
4. Operatori Ekonomike “C.E.C Group” sh.p.k 
5. Operatori Ekonomike “Infratech” sh.p.k 
6. Operatori Ekonomike “Instituti Dekliada-ALB” sh.p.k 
7. Operatori Ekonomike “Instituti i Konsulences ne Ndertim "IKN" 
8. Operatori Ekonomike “Net-Group” sh.p.k 
9. Operatori Ekonomike “Novatech studio” sh.p.k 
10. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “”Palma Construksion” shpk “MCE ” shpk 
11. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “Sphaera &   V & Ce studio” sh.p.k 
12. Operatori Ekonomike Studio Service K-SA shpk 
13. Operatori Ekonomike “Tower”shpk 
14. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike  “Transport Highway Consulting &   “HMK – 

Consulting”  sh.p.k 
15. Operatori Ekonomike Zenit&Co sh.p.k 

 
 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në fazën II  në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 
ofruara: 
 
1. BOE “Palma Construksion” Shpk & “MCE ”shpk NUIS K66607001U & L72203065K     
Vlera 320.000 (treqind e njëzet mijë)pa tvsh  
BOE “Palma Construksion” Shpk & “MCE ”shpk me Pikë totale : 100 pike 
 
2.Operatori ekonomik “Net Group” Shpk NUIS L72023002P 
Vlera 324.198,80(treqind e njëzet e katër mijë e njëqind e nëntëdhjetë e tetë presje tetëdhjetë) pa 
tvsh . 
Operatori ekonomik “Net Group” Shpk me Pikë totale : 99.2 pikë 
 
3. Operatori  Ekonomik “Tower” shpk  NUIS L21717003H 
 
Vlera : 348.000 (treqind e dyzet e tetë mijë)  pa tvsh . 
Operatori ekonomik “Tower” shpk  me Pikë totale : 95.1 pikë 
 
4. Operatori ekonomik  “A & E Engineering” Shpk NUIS K72113010E 
Vlera : 350.000 (treqind e pesëdhjetë mijë) pa tvsh . 
Operatori ekonomik “A & E Engineering” Shpk me Pikë totale : 94.8 pikë 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
1. Operatori ekonomik “Zenit & Co”shpk  NUIS K61731002D 
  
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
Operatori ekonomik “Zenit & Co”shpk, me vlerë oferte = 327.000 (tre milion e njëzet e shtatë mijë) 

lekë dhe grafikun e kryerjes së punimeve 8 (tetë) muaj kalendarik. Në ofertën ekonomike të dorëzuar 
nga Operatori Ekonomik ”Zenit& Co” shpk , ka mospërputhje mes vlerës së ofruar me shifra dhe 
vlerës së ofruar me fjalë konkretisht; 327.000 dhe me fjalë (tre milion e njëzet e shtatë 
mijë).Shprehimisht në DST pika 5.2.2 thuhet : Në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të 
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shprehura në shifra dhe atyre në fjalë,atëherë do të mbizotërojë shumat e shprehura në fjalë. Bazuar 
në vlerën e ofruar të shprehur me fjalë vlera e ofruar kalon mbi fondin limit.Për këtë arsye OE “Zenit 

& Co ”shpk skualifikohet nga proçedura. 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve Ekonomike 
“Palma Construksion” Shpk & “MCE”shpk NUIS K66607001U & L72203065K se oferta e paraqitur, 
me një vlerë të përgjithshme prej 320.000 (treqind e njëzet mijë) pikët totale të marra 100  pikë është 
identifikuar si oferta e suksesshme. 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, sigurimin e kontratës, siç 
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej siç 
parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.02.2021 
 
Ankesa: Nuk është paraqitur asnjë ankesë nga Operatorët Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e 
lartpërmendur të prokurimit. 

 
 

BASHKIA TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

          
Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomike “Palma Construksion” Shpk & “MCE ” shpk 

 adresa : TIRANE Rruga Bajram Curri, Godina Agimi, Hyrja 5, Apartamenti 85  
 adresa:  Tirane Rruga "Kavajës", Qendra "Sun Tower", Kati 9, Ap.38. 

 
Procedura e prokurimit: Mbikqyrja e Punimeve ”Ndërtim Kopësht & Çerdhe Dhe Qendër 

Shëndetësore –Ndroq, me fond limit 560.743(pesëqind e gjashtëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzet e tre 
) lekë pa tvsh vënë në dispozicion në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 375, datë 
06.05.2020 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 307 datë 16.04.2020 të këshillit të ministrave 

“përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit dhe ndërtimit të infrastrukturës 
publike në funksion të rindërtimit të banesave individuale dhe caktimin e fondit shqiptar të zhvillimit 
si njësi zbatuese (të ndryshuar)”; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 761 datë 23.09.2020 “Për një 

ndryshim në vendimin nr. 307 datë 16.04.2020 të këshillit të ministrave “përdorimin e fondit të 

rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit dhe ndërtimit të infrastrukturës publike, në funksion të 
rindërtimit të banesave individuale dhe caktimin e fondit shqiptar të zhvillimit si njësi zbatuese (të 
ndryshuar)”; në Vkb nr. 51, datë 14.05.2020 “Për një shtesë dhe disa ndryshime në vendimin nr. 157, 

datë 26.12.2019 të këshillit bashkiak “për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe 
detajimin e buxhetit të bashkisë së tiranës për vitin 2020 (e ndryshuar)”; në Vkb nr. 155, datë 

13.11.2020 “Për një shtesë dhe disa ndryshime në vendimin nr. 157, datë 26.12.2019 të Këshillit 

Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit të 
bashkisë së tiranës për vitin 2020 (e ndryshuar)”. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82775-12-21-2020 


