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Operatori ekonomik “A & E Engineering” Shpk me Pikë totale : 95.3 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Operatori ekonomik “Zenit & Co”shpk  NUIS K61731002D 
2. BOE “Sphaera” Shpk & V”&Ce Studio” Shpk NUIS J81809003U & L92304049P 

 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
1.Operatori ekonomik “Zenit & Co”shpk, me vlerë oferte = 521.000 (pesë milion e dyqind e një mijë)  
dhe grafikun e kryerjes së punimeve 4 (katër) 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; 521.000 dhe me fjalë (pesë milion e dyqind e një mijë).Shprehimisht 
në DST pika 5.2.2 thuhet : Në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të 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. 
 
2.Bashkimi i operatoreve Ekonomik Sphaera” Shpk & V”&Ce Studio” Shpk 
 
BOE nuk ka paraqitur grafik kalendarik. Për këtë arsye BOE “Sphaera” Shpk & V”&Ce Studio” 

Shpk skualifikohet nga proçedura, duke mospërmbushur një ndër kriteret e vlerësimit. 
 

* * * 
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 514.000 (pesëqind e katërmbëdhjetë 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 Operatoreve Ekonomik “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk 
Adresë: Kompleksi “SIRETA 2F”, Lagje Babrru Fushë, Njesia Administrative Paskuqan,TIRANË 
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Adresë: Elbasan Klos Banje Fshati Banje e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buze lumit Devoll, 500 m nga 
ura mbi lumin Devoll, zona kadastrale nr.1093, pasuria nr.31/50 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82771-12-21-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim dhe rikonstruksion të infrastrukturës publike (godina), në 

zonat e reja të shpallura për zhvillim në Bashkinë Tiranë”.  
 
Objekti i minikonkursit: “Ndërtimi i godines se sherbimeve komunitare - Vaqarr”, me fond limit =  
95,047,203(nëntëdhjetë e pesë milionë e dyzetë e tetë mijë e dyqind e tre ) lekë pa TVSH 
 
Kohëzgjatja e kontratës 10 (dhjetë) muaj. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike  nr.  24, datë 22 Dhjetor 2020 
 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Besta” shpk & “Llazo” shpk, me NUIS  J62903182B,   me  

NUIS K24218401K   
 

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Ndertimi” shpk & “Ndregjoni” shpk “Cara” shpk me NUIS 

K11325002C , me NUISK31329048I , me NUIS  K07729920F 
3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk, me NUIS 
K51501008J, me NUIS K12911201C 

* * * 
 

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

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Ndertimi” shpk & “Ndregjoni” shpk “Cara” shpk me 

NUIS K11325002C , me NUISK31329048I , me NUIS  K07729920F 
 

Vlera e ofertës pa tvsh=95,047,000 (nëntëdhjetë e pesë million e dyzet e shtatëmijë) lekë. Grafiku i 
punimeve  10 (dhjetë) muaj kalendarikë. 
 
             Vlerësuar  99.1 pikë 
 

2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk, me NUIS 
K51501008J,  me NUIS K12911201C 
 

Vlera e ofertës pa tvsh = 93,999,999 (nëntëdhjetë e tremilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë 
e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë. Grafiku i punimeve  10 (dhjetë) muaj kalendarikë. 
 
           Vlerësuar  99.8  pikë 
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Operatorë ekonomikë të skualifikuar: Nuk ka 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë,  Bashkimin e Operatoreve Ekonomik 
“Sireta 2 F" shpk & “Vellezerit Hysa” shpk, me NUIS K51501008J,  me NUIS K12911201C, me 
adresë Kompleksi “SIRETA 2F”, Lagje Babrru Fushë, Njesia Administrative Paskuqan,TIRANË, me 
Adresë: Elbasan Klos Banje Fshati Banje e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buze lumit Devoll, 500 m nga 
ura mbi lumin Devoll, zona kadastrale nr.1093, pasuria nr.31/50, se oferta e paraqitur nga ana Juaj në 
vlerën 93,999,999 (nëntëdhjetë e tremilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e nëntëqind e 
nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 99.8 pikë, është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, 

nr.1, 1001, Tiranë, sigurimin e kontratës 15%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 
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 dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 

oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 95,047,000 (nëntëdhjetë e pesë million e 
dyzet e shtatëmijë) lekë pa tvsh.  
Ankesa: Jo 

 
 

BASHKIA TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 
Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë “Besta” shpk & “Llazo” shpk  
Adresë:  Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore Njësia Administrative Poshnje, Ndërtesë dy katëshe, kati i 
dytë, Zona kadastrale 3032, Pasuria Nr.326/20 
Adresë: Fier Kolonje , Bishqethem 1, Rruga Këmishtaj, zona kadastrale 1197, nr pasurie 3/21 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82771-12-21-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim dhe rikonstruksion të infrastrukturës publike (godina), në 

zonat e reja të shpallura për zhvillim në Bashkinë Tiranë”.  
 
Objekti i minikonkursit: “Ndërtim kopësht & çerdhe dhe Qendër Shëndetësore-Ndroq” 
Kohëzgjatja e kontratës 4 (katër) muaj. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike  nr.  24, datë 22 Dhjetor 2020 
 

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


