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Pikët: 99.09 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 S’ka 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 S’ka 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “ARENA MK” SHPK, me numër 
NIPTI L67619801Q, me përfaqësuesligjorZj. Natasha Myrtaj, me adresë: FierQender - 
MALLAKASTER DUKAS, RrugaNacionaleBallsh-Fier, Ndertesa private Nr.2, Zonakadastrale 
1566, Nr.pasurie 93/14,se oferta e paraqitur nga ana juaj me vlerë:330,000 (treqind e tridhjetë mijë) 
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 
335,079 (treqind e tridhjetë e pesë mijë e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 15.11.2021 
Ankesa: Nuk ka patur. 
 

 

BASHKIA KURBIN 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Për:     Operatorinekonomik“COMPANY RIVIERA 2008” SHPK 
Adresa: Tirane, Kamez, RrugaNacionaleKamez-FusheKruje, Kthesa e Valiasit Nr.1, ne zone 
kadastrale 2066, Nr. Pasurie 62/35. 

 

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

elektronike), nëkuadërtëprocesittërindërtimit.  

Numriireferencëssëprocedurës/lotit: REF-06613-09-28-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Prishja e detyruar e njësive individuale të banimit të dëmtuara nga 
tërmeti i datës 26.11.2019 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit”. 
Fondi limit: 43,634,849 (dyzet e tre milion e gjashtëqind e tridhjetë e katër mijë e tetëqind e dyzet e 
nëntë) lekë. 
Kohëzgjatje e kontratës: 150 ditë nga nënshkrimi i kontratës. 
Burimi i financimit:Buxheti i Shtetit. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.144 datë 29.09.2021. 

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

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

 
1. OE “COMPANY RIVIERA 2008” SHPK,        me numer NIPT-i        K81716011V 

2. OE “VELLEZERIT HYSA” SHPK,                  me numer NIPT-i        K12911201C 

3. OE “KUPA” SHPK,                                             me numer NIPT-i        K51615512C 

 

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
3. Operatoriekonomik“COMPANY RIVIERA 2008” SHPK,  menumer NIPT-i        K81716011V. 

Vlera: 43,334,814 (dyzet e tre milion e treqind e tridhjetë e katër mijë e tetëqind e 
katërmbëdhjetë) lekë. 
Pikët: 100 
 

4. Operatoriekonomik“VELLEZERIT HYSA” SHPK, me numer NIPT-i K12911201C. 
Vlera: 43,602,089.88 (dyzet e tre milion e gjashtëqind e dy mijë e tetëdhjetë e nëntë pikë 
tetëdhjetë e tetë) lekë. 
Pikët: 97.63 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 S’ka 
 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 S’ka 

* * * 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmëoperatorinekonomik“COMPANY 

RIVIERA 2008” SHPK, me numër NIPTI K81716011V,  me adresë: Tirane, Kamez, 
RrugaNacionaleKamez-FusheKruje, Kthesa e Valiasit Nr.1, ne zone kadastrale 2066, Nr. Pasurie 
62/35, se oferta e paraqitur nga ana juaj me vlerë:43,334,814 (dyzet e tre milion e treqind e tridhjetë 
e katër mijë e tetëqind e katërmbëdhjetë) 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 
43,602,089.88 (dyzet e tre milion e gjashtëqind e dy mijë e tetëdhjetë e nëntë pikë tetëdhjetë e tetë) 
lekë pa TVSH. 

https://www.app.gov.al/
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 16.11.2021 
 
Ankesa: Nuk ka patur. 
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