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

NUIS K11325002C , me NUISK31329048I , me NUIS  K07729920F 
 

Vlera e ofertës pa tvsh=196,084,800 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtëmilion e tetëdhjetë e katërmijë 
e tetëqind) lekë. Grafiku i punimeve  10 (dhjetë) muaj kalendarikë. 
 
             Vlerësuar  99.9 pikë 
 
 

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

Vlera e ofertës pa tvsh = 196,111,111 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtëmilion e njëqind e njëmbëdhjetë 
mijë e njëqind e njëmbëdhjetë) lekë. Grafiku i punimeve  10 (dhjetë) muaj kalendarikë. 
 
           Vlerësuar  99.6  pikë 
 
Operatorë ekonomikë të skualifikuar: Nuk ka 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë,  Bashkimin e Operatoreve Ekonomik 
“Ndertimi” shpk & “Ndregjoni” shpk “Cara” shpk me NUIS K11325002C , me NUISK31329048I , 

me NUIS  K07729920F, me adresë TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga e Durresit, Blloku 
Gintash Nr. 14, Dyqani Nr. 2, Kati i dyte, Zona Kadastrale 8310, Pasuria Nr. 10/176 
Adresë: TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga SuleBega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8 
 
 
 
Adresë: Diber Burrel BURREL Lagjja Pjeter Budi, Rruga Abdi Mati, Ndertese private Nr.10, se 
oferta e paraqitur nga ana Juaj në vlerën 196,084,800 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtëmilion e 
tetëdhjetë e katërmijë e tetëqind) lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 99.9 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 196,111,111 (njëqind e nëntëdhjetë e 
gjashtëmilion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e njëqind e njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh.  
Ankesa: Jo 

 
 

BASHKIA TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 
Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë “Besta” shpk & “Llazo” shpk  
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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 godine për shërbime komunitare – Zall Herr” 
 
Kohëzgjatja e kontratës 8 (tetë) 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 
 

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 
 
Vlera e ofertës pa tvsh=25,675,045 (njëzet e pesëmilion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesëmijë e 
dyzet e pesë) lekë . Grafiku i punimeve  8 (tetë) muaj kalendarikë. 
  
             Vlerësuar  98.8 pikë 
 
 

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Besta” shpk & “Llazo” shpk, me NUIS  J62903182B,   

me  NUIS K24218401K   
 

Vlera e ofertës pa tvsh = 25,662,188 (njëzet e pesëmilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e 
njëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë. Grafiku i punimeve  8 (tetë) muaj kalendarikë. 
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           Vlerësuar  99.5  pikë 
 
Operatorë ekonomikë të skualifikuar: Nuk ka 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë 
“Besta” shpk & “Llazo” shpk, me NUIS  J62903182B,   me  NUIS K24218401K, me adresë, Berat 
Ura Vajgurore Ura Vajgurore Njësia Administrative Poshnje, Ndërtesë dy katëshe, kati i dytë, Zona 
kadastrale 3032, Pasuria Nr.326/20 dhe Adresë Fier Kolonje , Bishqethem 1, Rruga Kemishtaj, zona 
kadastrale 1197, nr pasurie 3/21, se oferta e paraqitur nga ana Juaj në vlerën 25,662,188 (njëzet e 
pesëmilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh dhe e 
vlerësuar me 99.5 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 25,675,045 (njëzet e pesëmilion e 
gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesëmijë e dyzet e pesë) lekë lekë pa tvsh.  
Ankesa: Jo 

 
 
 
  


