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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 
TË KUFIZUARA  

 
BASHKIA LEZHË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomik “MCE” Shpk & “REAN 95” Shpk, përfaqesuar nga 

operatori ekonomik “MCE” Shpk, me adrese Rruga "Kavajës", qendra "Sun Tower", kati 9, ap.38, 
Tirane. 
 
Procedura e prokurimit: E Kufizuar, Sherbime, (Procedure e Pershpejtuar-Rindertimi). 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-17371-01-18-2022. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve me objekt: “Rindertimi i “Ures 

se Zeze” mbi lumin “Drin” dhe Rehabilitimi i rruges “Inxhinier Gjadri”, Lezhe”. 
Kohëzgjatja e kontratës: 330 dite. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 
* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
1- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “MCE” Shpk, me Nuis L72203065K & “REAN 95” Shpk, me 

Nuis J61827043V, 
 
2- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “PRO GREEN” Shpk, me Nuis M11517040F & “HE & SK 

11” Shpk, me Nuis L19008502B & “STUDIO SERVICES K – SA” Shpk, me Nuis L71305518R, 
* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1- Bashkimit te Operatoreve Ekonomik “MCE” Shpk, me Nuis L72203065K & “REAN 95” Shpk, 

me Nuis J61827043V dhe me oferte ekonomike 3,750,000 (tre milion e shtateqind e pesedhjete 
mije) Lek pa Tvsh, 
Piket: 100 (Njeqind). 

 
2- Bashkimit te Operatoreve Ekonomik “PRO GREEN” Shpk, me Nuis M11517040F & “HE & SK 

11” Shpk, me Nuis L19008502B & “STUDIO SERVICES K – SA” Shpk, me Nuis L71305518R 

dhe me oferte ekonomike 3,800,000 (tre milion e teteqind mije) Lek pa Tvsh,  
Piket: 99.21 (Nentedhjete e nente pike njezet nje). 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: Nuk Ka. 

 
* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomik 
“MCE” Shpk, me Nuis L72203065K & “REAN 95” Shpk, me Nuis J61827043V, përfaqesuar nga 

operatori ekonomik “MCE” Shpk, me adrese Rruga "Kavajës", qendra "Sun Tower", kati 9, ap.38, 
Tirane dhe me oferte ekonomike 3,750,000 (tre milion e shtateqind e pesedhjete mije) Lek pa Tvsh, 
se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Lezhe sigurimin e kontratës prej 15 %, te vlerës 
se kontrates, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) 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 [vlera 
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21/02/2022 
 
Ankesa: Nuk Ka 
 

 

 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
                                            FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë: “Zenit & Co” sh.p.k. NUIS K61731002D me 

adresë: me adresë: rr. “Mrteza Topi”, ndertesa 18, apartamenti nr. 38, Tiranë & 

“Zetakonsult sh.p.k., NUIS L91311047J me adrese; Rruga "Myrteza Topi", Ndertesa 

18, Hyrja 7, Ap .38, Njesia Bashkiake Nr 9. Tirane  
 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar Marrëveshje Kuadër (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-94072-04-27-2021 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Kolaudimi i  punimeve për rindërtimin e njësive të banimit pallat” 
 
Fondi limit i minikonkursit: 1,228,249 lekë pa TVSH. 
 
Objekti i minikonkursit: “Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e njesive te banimit ne ndertesa 

pallate per zonen e detyruar per zhvillim Laç 1/2, Njesia Administrative Laç 1/2, Bashkia Kurbin” 
Kohëzgjatja e kontratës 21 ditë kalendarike. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]. 

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


