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NJOFTIME FITUESI PËR 
PROCEDURATË KUFIZUARA 

 
BASHKIA KURBIN 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

Për:  Bashkimin e operatoreveekonomikë“ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK & “2 T” 

SHPK & “BE - IS SH.P.K” SHPK: 
- “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK, Adresa: Gjirokaster, Tepelene, 

RrugaTepeleneProgonat, VendndodhjaSkaranë, ngastra nr.80d, KodkadastralGj 
3400080d rl, zk 1149. 

- “2 T” SHPK, Adresa: Tirane, RrugaAsimVokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 5. 
- “BE - IS SH.P.K” SHPK, Adresa: Kukes, Lagjja nr 1, pallatiMetalurgu, hyrja nr 1. 

 

Procedura e prokurimit:“Procedurë e Kufizuar, Marrëveshje Kuadër” Punë (Prokurim me mjete 

elektronike), nëkuadërtëprocesittërindërtimit. 

Numriireferencëssëprocedurës/lotit:REF-02469-08-09-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta 
në ndërtesa (Pallat), në Bashkinë Kurbin (Faza 2), në kuadër të procesit të rindërtimit”. 
Fondi limit: 356,375,060 (treqind e pesëdhjetë e gjashtë milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë 
e gjashtëdhjetë) lekë. 
Kohëzgjatje e kontratës: 10 muaj nga nënshkrimi i kontratës. 
Burimi i financimit:Buxheti i Shtetit. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.120 datë 10.08.2021. 

* * * 

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

1. BOE “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK & “2 T” SHPK & “BE - IS SH.P.K” 

SHPK. 

- “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK,  me numer NIPT-I   K82230002K 

- “2 T” SHPK,                                                                me numer NIPT-i  K01731001M 

- “BE - IS SH.P.K” SHPK,                                           me numer NIPT-i   K71412003A 

 
2. BOE “FUSHA” SHPK & “B93 II” SHPK & “J O G I” SHPK. 

- “FUSHA” SHPK,                                                  me numer NIPT-i  J61922018S 

- “B93 II” SHPK,                                                     me numer NIPT-i  L52209050O 

- “J O G I” SHPK,                                                   me numer NIPT-i  J63229478K 

* * * 

https://www.app.gov.al/


Buletini i Posaçëm Nr.152 datë 20 Tetor 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 

 

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

1. Bashkimiioperatoreveekonomikë“ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK me numer 

NIPT-i K82230002K & “2 T” SHPK me numer NIPT-i K01731001M & “BE - IS SH.P.K” 

SHPK me numer NIPT-i K71412003A. 

Vlera: 354,945,968 (treqind e pesëdhjetë e katër milion e nëntëqind e dyzet e pesë mijë e 
nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë. 

Pikët: 100 

 

2. Bashkimiioperatoreveekonomikë“FUSHA” SHPK me numer NIPT-i J61922018S & “B93 II” 

SHPK me numer NIPT-i L52209050O & “J O G I” SHPK me numer NIPT-i J63229478K. 

Vlera: 355,513,073 (treqind e pesëdhjetë e pesë milion e pesëqind e trembëdhjetë mijë e 
shtatëdhjetë e tre) lekë. 

Pikët: 97.5 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:S’ka 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:S’ka 

 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “ERAL CONSTRUCTION 

COMPANY” SHPK me numer NIPT-i K82230002K, me adresë: Gjirokaster, Tepelene, 
RrugaTepeleneProgonat, VendndodhjaSkaranë, ngastra nr.80d, KodkadastralGj 3400080d rl, zk 
1149 & “2 T” SHPK me numer NIPT-i K01731001M, me adresë: Tirane, RrugaAsimVokshi, Nd. 
14, H. 4, Ap. 5 & “BE - IS SH.P.K” SHPK me numer NIPT-i K71412003A, me adresë: Kukes, 
Lagjja nr 1, pallatiMetalurgu, hyrja nr 1, se oferta e paraqitur nga ana juaj me vlerë:354,945,968 
(treqind e pesëdhjetë e katër milion e nëntëqind e dyzet e pesë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e 
tetë) lekë pa Tvsh dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kurbin, Lagjia Nr.3 Laç, Tel/Fax 
0035553222270, Cel: 0682205942, sigurimin e kontratës 15%, siç parashikohet në dokumentat e 
tenderit, brenda 5 (pesë) 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) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 
355,513,073 (treqind e pesëdhjetë e pesë milion e pesëqind e trembëdhjetë mijë e shtatëdhjetë e tre)  
lekë pa TVSH. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 06.10.2021 

Ankesa: Nuk ka patur. 
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