
Buletini i Posaçëm Nr. 112 datë 22 Korrik 2021                               Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           11/14  

 

NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 
TË KUFIZUARA  

 
AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Për: AD-STAR shpk me administrator Z. Alfred Çoma me adrese: Gjirokaster Permet PERMET 
Lagjja e Re, Përmet sidhe Rruga “Perlat Rexhepi”, pallati UNIKON, kati i dytë, apartamenti 9 
 
Procedura e prokurimit: “Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)”. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-96723-05-28-2021 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Punime perforcimi, rehabilitimi dhe rikonstruksion i godines ne 

rrugen Jordan Misja, Tirane”, e përzgjedhur në mbështetje të Aktit Normativ Nr.9, datë 16.12.2019 
“Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”; Ligjit Nr.62/2021 “Për Prokurimin Publik”; 

Udhëzimit Nr.1, datë 13.02.2020 të Agjencisë së Prokurimit Publik. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
1. AD-STAR shpk                                                     J69102207W 
Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

* * * 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1.AD-STAR shpk                                                     J69102207W 
Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    
 
Vlera: 315,207,533.53 (Treqind e pesëmbëdhjetë milion e dyqind e shtatë mijë e pesëqind e tridhjetë 
e tre pikë pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH. 
(me numra dhe fjalë) 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë AD-STAR shpk me administrator Z. 
Alfred Çoma me adrese: Gjirokaster Permet PERMET Lagjja e Re, Përmet sidhe Rruga “Perlat 

Rexhepi”, pallati UNIKON, kati i dytë, apartamenti 9 me Nipt J69102207W, se oferta e paraqitur nga 
ana juaj me vlerë (315,207,533.53 Treqind e pesëmbëdhjetë milion e dyqind e shtatë mijë e pesëqind 
e tridhjetë e tre pikë pesëdhjetë e tre lekë pa TVSH) dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar 
si oferta e suksesshme. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorisë së Përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të 
Kadastrës me adresë Rr. “Dora D’Istria” nr. 2, Tiranë , sigurimin e kontratës, 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 (nëse është kërkuar).  
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09/07/2021 
Ankesa: ka ose jo   JO 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ 
 

 

BASHKIA KAVAJË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
Për:  BOE 4 A Studio shpk & C.E.C Group shpk 
Adresa:  Tiranë Rruga Frosina Plaku, Nd. 62, H.1, Ap.2, Kodi zip 1001 
 
Procedura e prokurimit: E kufizuar (në kuadër të proçesit të rindërtimit) 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-96698-05-27-2021 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mbikqyrja e punimeve te ndertimit me objekt Rikonstruksioni i 
mjediseve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesa  
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme,   çmimi më i ulët 

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

1. Engineering Consulting Group shpk me Nipt M01308013C 
2. BOE  4 A Studio shpk me Nipt M02326029L &  C.E.C Group shpk me Nipt L11807013M 
3. Instituti i Konsulencës në Ndërtim ”IKN” shpk me Nipt K71828007J 
4. Novatech Studio shpk me Nipt L01717030C 

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

1. BOE 4 A Studio shpk & C.E.C Group shpk,  vlera 2,500,000 leke 
 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  
1. Engineering Consulting Group shpk 

Operatori ekonomik nuk paraqiti ofertë ekonomike në datën dhe orën e përcaktuar në ftesën 
për ofertë 

2. Instituti i Konsulencës në Ndërtim ”IKN” shpk 


