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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 
TË KUFIZUARA  

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 
Për:    Operatorin Ekonomik “R&T” shpk me NUIS J61901094G 
Adresë: Tiranë, Rr. “Luigj Gurakuqi”, Pall 89, Shkalla A, Kati 10 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88503-02-26-2021 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rindertimi i  3 (tre) godinave të Rezindencave Studentore 
Universitare (RSU) në Bashkinë  Tiranë”.  
 
Objekti i minikonkursit: “NDËRTIM I GODINËS TIP NË RSU NR.1 (Nr.19)”, me fond limit =  
308,155,467.74 (treqind e tetë million e njëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë 
e shtatë presje shtatëdhjetë e katër)  lekë pa TVSH  
 
Kohëzgjatja e kontratës 13  (trembëdhjetë) muaj. 
 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit:  

Faza e I-rë: Në sistemin e prokurimeve elektronike dt. 11.03.2021 Ora: 11 :00 

Faza e II-të: Hapja e propozimeve teknike dhe ekonomike , datë 27.10.2021, ora 12:00  
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike  nr.  30 datë 1 Mars 2021 

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

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “Euro Alb” shpk NUIS K66613407H  & Viante Konstruksion 

shpk me NUIS K47103804L & Ed Konstruksion shpk me NUIS K61625001I . 
 

2. Bashkimi Operatorëve Ekonomike GBK shpk me NUIS L71620007K & Domus Group shpk 
me NUIS L61619008M & HTM shpk me NUIS K97006004D & Glavenica shpk me NUIS 
K17710805A 
 

3. Operatori Ekonomik “R&T” shpk NUIS J61901094G. 
 
                                             * * * 
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Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “Euro Alb” shpk NUIS K66613407H  & Viante Konstruksion 

shpk me NUIS K47103804L & Ed Konstruksion shpk me NUIS K61625001I . 
Vlera e ofertës pa tvsh = 307,323,873.68 (treqind e shtatëmilion e treqind e njëzet e tremijë e tetëqind 
e shtatëdhjetë e tre presje gjashtëdhjetë e tetë) lekë dhe grafikun e kryerjes së punimeve 13 
(trembëdhjetë) muaj kalendarik.  
                                 Vlerësuar  99.3 pikë 
 

2. Operatori Ekonomik “R&T” shpk NUIS J61901094G. 
Vlera e ofertës pa tvsh = 304,149,447.20 (treqind katërmilion e njëqind e dyzet e nëntë mijë e 
katërqind e dyzet e shtatë presje njëzet) lekë 
                           Vlerësuar  100  pikë 
 

3. Bashkimi Operatorëve Ekonomike GBK shpk me NUIS L71620007K & Domus Group shpk 
me NUIS L61619008M & HTM shpk me NUIS K97006004D & Glavenica shpk me NUIS 
K17710805A 
 

                         Vlera e ofertës pa tvsh = 0 
 
Operatorë ekonomikë të skualifikuar:   
 

- Bashkimi Operatorëve Ekonomike “GBK” shpk & “Domus Group” shpk & “HTM” shpk & 

“Glavenica” shpk 
 
Nga verifikimi i dokumentacionit të propozimit tekniko-ekonomik, të dorëzuar, rezultoi se  mungon 
oferta ekonomike, sigurimi i ofertës dhe grafiku i punimeve. BOE, ka paraqitur vetëm metodologjinë 
e punimeve. Për këtë arsye skualifikohet nga procedura e prokurimit me objekt: “Ndërtimi i godinës 

TIP në RSU Nr.1 (Nr.19). 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë,  Operatorin Ekonomik “R&T” shpk NUIS 

J61901094G , me adresë “Tiranë, Rr. “Luigj Gurakuqi”, Pall 89, Shkalla A, Kati 10, se oferta e paraqitur 
nga ana Juaj në vlerën 304,149,447.20 (treqind katërmilion e njëqind e dyzet e nëntë mijë e katërqind e 
dyzet e shtatë presje njëzet) lekë dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, 

nr.1, 1001, Tiranë, sigurimin e kontratës 15%, 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 dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 

oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 307,323,873.68 (treqind e shtatëmilion e 
treqind e njëzet e tremijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre presje gjashtëdhjetë e tetë) lekë.  
 
Njoftimi i klasifikimit: 29.10.2021 


