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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë,  sigurimin e 
kontratës prej 15 % të vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së 
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, 

konkretisht Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Colombo shpk & “Xhengo” shpk & “Ergi”shpk,  i 
vleresuar me 98.8 pikë. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 23 / 04 / 2021 
 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 
 

 

BASHKIA KAMËZ 
 

Për:   “ Sireta 2 F”shpk, Adresa: Lagjja Babrru Fushë, Njesia Administrative Paskuqan, Tirane ,  
 
Procedura e prokurimit: Procedurë e Kufizuar, Marrëveshje Kuadër” (Prokurim me mjete 

elektronike), në kuadër të procesit të rindërtimit. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90942-03-24-2021  
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Rindërtimi i godines administrative, ne zonen e re per zhvillim te 
detyruar ne fshatin Valias”, në kuadër të procesit të rindërtimit, - me fond limit 203.034.301 
(dyqind e tre milion e tridhjetë e katër mijë e treqind e një) lekë. 
Kohëzgjatja e shërbimit: 7 muaj dhe 1 muaj për detajimin e dosjes së projekt zbatimit. 
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: 

Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik. 
1.  “SIRETA 2F”shpk , (NUIS) -  K51501008J   

 
2.  “KUPA”shpk , (NUIS) -  K51615512C   & “LIQENI VII”shpk, (NUIS ) - K01730502W 
 

Njoftimi i klasifikimit  të fazës se I-rë, është bërë më datë 16.04.2020. 

Gjate fazës së parë nuk ka patur ankesa. 

 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazën tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara:  
 
1. ”KUPA”shpk , (NUIS) -  K51615512C   &  “ LIQENI VII”sh.a. (NUIS) – K01730502W Vlera: 
203,000,000 (dyqind e tre million) lekë pa TVSH.   
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Piket: 96 (nentedhjete e gjashte). 
 
2. “SIRETA 2F”shpk , (NUIS) -  K51501008J  
Vlera: 202,500,000 (dyqind e dy milion e pesëqind mijë)lekë pa TVSH.   
Piket: 98(nëntëdhjetë e tetë). 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : ”SIRETA 2F”shpk, (NUIS) -  
K51501008J , Adresa: Lagjja Babrru Fushë, Njesia Administrative Paskuqan, Tirane ,   se oferta e 
paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar 98(nëntëdhjetë e tetë), është identifikuar si oferta e suksesshme 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë, Bashkia Kamez, Adresa; Bulevardi “BLU”, Nr 492 
Kamez,  e-mail: bashkiakamez@gmail.com, www.kamza.gov.al sigurimin e kontratës, prej 15% të 
vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr.9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave 

të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes 
së 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 203,000,000 (dyqind e tre million) lekë 
pa TVSH. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.05.2021. 
 
Ankesa: Nuk është paraqitur asnjë ankesë nga Operatorët Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e 
lartpërmendur të prokurimit. 
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