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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 

TË KUFIZUARA  
 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISE SË SHTETIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: BOE, shoqërinë: “ANTE GROUP” sh.p.k, me NIPT J62904100D dhe shoqërinë  “NOVA 

CONSTRUCTION 2012” sh.p.k, me NIPT L22404012D , me adresë: Njësia Bashkiake nr. 10, Rr. 

“Kajo Karafili”, mbrapa ish Lidhjes së Shkrimtareve, Pallati i shoqërisë MC-Inerte, Tiranë. 

Procedura e prokurimit:“Procedurë e Kufizuar, nëpërmjet marrëveshjes kuadër”, me disa operatorë 

ekonomikë ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara, në kuadër të procesit të rindërtimit. 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-92604-04-08-2021 

 

Fondi limit i minikonkursit: 260,060,201 (dyqind e gjashtëdhjetë milion e gjashtëdhjetë mijë e dyqind 

e një) lekë pa TVSH 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i objekteve të ish Repartit RENEA për akomodimin 

e Drejtorisë së Forcave të Posaçme Operacionale” 

Kohëzgjatja e kontratës: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga momenti i lidhjes së kontratës.. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): S’ka 

Buletini i Njoftimeve Publike :  

* * * 

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

sipërcituar: 

 

1.  BOE, shoqëria: “ANTE GROUP” sh.p.k, me NIPT J62904100D dhe shoqëria  “NOVA 

CONSTRUCTION 2012” sh.p.k, me NIPT L22404012D 

 

2. Operatori “GJIKURIA” sh.p.k, me NIPT J62903456H 

 

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazën tjetër  të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

Nr. Operatori ekonomik pjesëmarrës në fazën e 

dytë 

Vlera lekë/pa TVSH Pikët Totale 

1. BOE, shoqëria: “ANTE GROUP” sh.p.k, dhe 

shoqëria  “NOVA CONSTRUCTION 2012” 

sh.p.k 

259,769,626.21 100 

2. “GJIKURIA” sh.p.k 259,999.962 99.946 

  

Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

S’ka  

* * * 



Buletini i Posaçëm Nr. 98 datë 25 Qershor 2021                                 Agjencia e Prokurimit Publik 

 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           83/86  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE, shoqërinë: “ANTE GROUP” sh.p.k, 

me NIPT J62904100D dhe shoqërinë  “NOVA CONSTRUCTION 2012” sh.p.k, me NIPT 

L22404012D, me adresë: Njësia Bashkiake nr. 10, Rr. “Kajo Karafili”, mbrapa ish Lidhjes së 

Shkrimtareve, Pallati i shoqërisë MC-Inerte, , Tiranë,  se oferta e paraqitur nga ana juaj me vlerë: 

259,769,626.21 (dyqind e pesëdhjetë e nëntë million e shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e 

gjashtëqind e njëzetë e gjashtë pike njëzetë e një) lekë pa TVSH dhe e vlerësuar me 100 pikë, është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së përgjithshme të Policisë së Shtetit, Sektori 

i prokurimit, Bulevardi “Bajram Curri”, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 5 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 dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikim. 

Ankesa: Jo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


