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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik 
“Ferro Beton & Construction Co” shpk & “Inerti” shpkse 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 dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin 

përfundimtar konkretisht: Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Edicom” shpk & “2T” shpk, i 
vlerësuar me 99.9 pikë. 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 24 / 02 / 2021 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 
 
 

BASHKIA TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Dajti Park 2007” shpk & “GBK” shpk & 

“Senka” shpk & “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpk 
Adresa: Rruga “Bardhok Biba”, Pallati Trema, Hyrja C, Kodi Postar 1016, Tiranë. 
 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 
Procedura e prokurimit:“Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 7 
(Seksioni C) në zonën zhvillimore “Kombinat” 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-73516-09-30-2020 
 
Fondi limit për objektin “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 7 
(Seksioni C) në zonën zhvillimore “Kombinat”, është  553,695,257 (pesëqind e pesëdhjetë e tre 
milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e dyqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Tender i Kufizuar” me Marrëveshje Kuadër në kuadër të procesit 
të rindërtimit, e perzgjedhur në mbështetje të Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Udhëzimit Nr. 1, datë 13.02.2020 të Agjencisë së 

Prokurimit Publik, pika 7.1;  Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” (i 

ndryshuar), Neni 31 dhe Neni 35/1 si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar),  Kreu V, Neni 34 dhe 

Neni 41. 
 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik.  
 

 Operatorit ekonomik “Alb-Star” shpk NUIS J62903512W; 
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 Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Ante Group” shpk & “AGB 3” shpk  & “L.T.E 
Construction shpk” shpk & “Mane/TCI” shpk NUIS  J62904100D  &NUIS  L22321003R  
&NUIS  K22203004A   & NUIS  L78006801F;  

 Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Arifaj” shpk & “Kevin Construksion” shpk & “Denis-
05” shpk NUIS  J76418907K&NUIS  K71401004W  &NUIS  K51518029B;  

 Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Curri” shpk & “Xhengo” shpk NUIS  
J67902718S&NUIS  J64103171M; 

 Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Dajti Park 2007” shpk & “GBK” shpk & “Senka” 

shpk & “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpk NUIS  K11507003S&NUIS  L71620007K  
&NUIS  J94808405Q  &  NUIS J66902027T  &NUIS  K57923807W; 

 Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Edicom” shpk & “2T” shpk NUIS  
J61813038H&NUIS  K01731001M;   

 Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Ferro Beton & Construction Co” shpk & “Inerti” shpk 

NUIS  K21505001Q&NUIS  J66926804L;   
 Operatorit ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha NUIS  J91815014U;   
 Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk & “Junik” shpk NUIS 

K51712017A&NUIS  J68007522L;   
 Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Kronos Konstruksion” shpk & “Everest” shpk & 

“Arb&Trans-2010” shpk NUIS K41416033P&NUIS  J78311921L  &NUIS  L02325001T;  
 Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Kupa” shpk & “Selami” shpk & “Alb-Edil” shpk 

NUIS K51615512C&NUIS  J77304706L  &NUIS  K81513046P; 
 Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Progeen” shpk & “Kurti-07” shpk & “Sina 98” shpk 

NUIS L32113001C  &NUIS  K73814201W   &NUIS  K01321001T; 
 Operatorit ekonomik “Salillari” shpk NUIS  J62903125G; 
 Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk & “Kthella” shpk 

NUIS  K77524909Q  &NUIS  K31329048I  &NUIS  J69303023D; 
 Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” 

shpk NUIS J67902928O &NUIS  J91915001P  &  NUIS K67911502U. 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk & “Junik” shpk NUIS 
K51712017A&NUIS  J68007522L 

 
Oferta ekonomike = 553,695,257 (pesëqind e pesëdhjetë e tre milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e 
pesë mijë e dyqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.  
 

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” 

shpk NUIS J67902928O &NUIS  J91915001P  &  NUIS K67911502U 
 
Oferta ekonomike = 552,587,866 (pesëqind e pesëdhjetë e dy milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë 
mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë)  lekë pa TVSH.  
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3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Dajti Park 2007” shpk & “GBK” shpk & “Senka” shpk 

& “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpk NUIS  K11507003S&NUIS  L71620007K  &NUIS  
J94808405Q  &  NUIS J66902027T  &NUIS  K57923807W 
 

Oferta ekonomike = 545,389,829.90 (pesëqind e dyzetë e pesë milion e treqind e tetëdhjetë e nëntë 
mijë e tetëqind e njëzetë e nëntë pikë nëntëdhjetë)  lekë pa TVSH.  
 

4. Operatori ekonomik “Alb-Star” shpk     NUIS J62903512W 
 
Oferta ekonomike = 553,665,257 (pesëqind e pesëdhjetë e tre milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e 
pesë mijë e dyqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.  
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
 

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” 

shpk, me 40 pikë; 
2. Operatori ekonomik “Alb-Star” shpk, me 10 pikë. 

 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Ofertat e paraqitura nga operatorët e mësipërm ekonomik janë identifikuar si oferta të 
pasuksesshme, pasi referuar pikëzimit nuk arrijnë pikët maksimale.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik 
“Dajti Park 2007” shpk & “GBK” shpk & “Senka” shpk & “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpkse 
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 dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin 

përfundimtar, konkretisht Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk & “Junik” shpki 
vleresuar me 99.1 pikë. 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 01 / 03 / 2021 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 
 
 

BASHKIA TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Curri” shpk & “Xhengo” shpk 
Adresa: Njësa Administrative Nr. 10, Rruga “Kajo Karafili”, Nd. 2, H. 4, Ap. 3, 1001, Tiranë. 
 
Lënda:  Formulari i Njoftimit të Fituesit 


