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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 
TË KUFIZUARA  

 
 

BASHKIA MIRDITË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për: BOE “HYDRO-ENG CONSULTING”shpk & “INVICTUS” shpk, përfaqësuar nga OE 

“HYDRO-ENG CONSULTING” shpk, me administrator z.Ervis QYRKU, me adrese Durres. 
 
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Pershpejtuar-Rindertimi, E Kufizuar/ Sherbim, Marrëveshje 
Kuadër”, me disa operatore ekonomik ku jo te gjitha kushtet janë te percaktuara, në kuadër të procesit 
të rindërtimit. 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-17249-01-17-202. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sherbimi i mbikqyerjes ne punime rindertimi per 
“Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) 
ne qytetin Reps” Bashkia Mirdite. 

Kohëzgjatja e kontratës: 8 muaj . 
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. BOE “HYDRO-ENG CONSULTING”shpk & “INVICTUS” shpk, Me NUIS 

M11417503F & L12213005M, përfaqësuar nga OE “HYDRO-ENG CONSULTING” 

shpk,  me adrese Rruga “Ahmet Ramzoti”, Lagja 18,  Rajoni Nr.5, Durres. 
 

2. OE  “G B CIVIL ENGINEERING” shpk, me NUIS  L51825011V,   me adrese 

Rr.”Kavajes” Ish Parku, prane Tregu “100 Vitrinat”, Tirane. 
 

3. OE  “PALMA CONSTRUKTION”shpk,  me NUIS K66607001U, me adrese, Rr.Bajram 
Curri, Godina Agimi, Hyrja 5, ap.85, Tirane. 

 
* * * 

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

1. BOE “HYDRO-ENG CONSULTING”shpk & “INVICTUS” shpk, Me NUIS 

M11417503F & L12213005M, përfaqësuar nga OE “HYDRO-ENG CONSULTING” 

shpk,  me adrese Durres, me vlere 2’346’313 Lek (Pa TVSH). 
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2. OE  “G B CIVIL ENGINEERING” shpk, me NUIS  L51825011V,   me adrese  Tirane, 

me vlere 2’673’596,34 (Pa TVSH). 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  

1. OE  “G B CIVIL ENGINEERING” shpk, me NUIS  L51825011V,   me adrese  Tirane, 

me vlere 2’673’596,34 (Pa TVSH). 
Per aresye se oferta e paraqitur eshte mbi vleren e fondit limit te dhene nga autoriteti 
kontraktor ne ftesen per oferte. 

 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  BOE “HYDRO-ENG CONSULTING” 

shpk & “INVICTUS” shpk, me NUIS M11417503F & L12213005M, përfaqësuar nga OE 

“HYDRO-ENG CONSULTING” shpk, me NUIS  L12213005M, me adrese Durres, me vlere 
2’346’313 Lek (dymilion e treqind e dyzet e gjashte mije e treqind e trembedhjete) Pa TVSH dhe 
afat 8 (tete) muaj, me administrator z.Ervis QYRKU, se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e 
vlerësuar me 100 (njeqind) pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Mirdite, sigurimin e kontratës prej 15 

%, te vlerës se kontrates, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 2 (dy) 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 procedura do te perseritet. 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  28 / 02 / 2022 
           Ankesa: Nuk ka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


