
 

 

 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

Data: 05.10.2021 

Drejtuar: Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ed Konstruksion” shpk & “G.P.G Company” 

shpk & “Alba Konstruksion” shpk & “V E K O” shpk 

 

Adresa: Tirane, Rruga "Abdi Toptani", Qendra "Torre Drin", apartamenti 112, kati 11. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të 

kontratës”.   

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-06990-10-01-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shtesë kontrate Rikonceptimi i kopshtit zoologjik” 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto 

vlera përkatëse të ofruara: 

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ed Konstruksion” shpk & “G.P.G Company” 

shpk & “Alba Konstruksion” shpk & “V E K O” shpk   

 

“ED Konstruksion” shpk    NUIS K61625001I  

“G.P.G Company” shpk    NUIS J64324443V 

“Alba Konstruksion” shpk    NUIS J61812013R 

“V E K O” shpk      NUIS K12511628P  

                                                                                             

Vlera e ofertës = 104,597,232.64  (njëqind e katër milion e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e 

dyqind e tridhjetë e dy pikë gjashtëdhjetë e katër) lekë pa TVSH.  
 

Nuk ka operatore ekonomike te s’kualifikuar.  

  

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ed 

Konstruksion” shpk & “G.P.G Company” shpk & “Alba Konstruksion” sjpk & “V E K O” shpk , 

adrese: Tirane, Rruga "Abdi Toptani", Qendra "Torre Drin", apartamenti 112, kati 11, se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 104,597,232.64  (njëqind e katër milion e pesëqind e 



nëntëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e tridhjetë e dy pikë gjashtëdhjetë e katër) lekë pa TVSH  është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tirane, sigurimin e kontratës, 

siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.  

 


