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BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

 

Nr. ________prot.           Durrës, më___.___.2022 

 

 

Shtojca 18 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

Për: BOE Margarita Kodra pf Nipt: L11606503B + G B Civil Engineering shpk Nipt: 

L51825011V 

Adresa: Durres, Manez, Banese private nje kateshe,150 metra larg Kryqezimit 

 

Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-17862-01-26-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

“Mbikqyrje, Riforcim  pallatit me kode gis 1023, 1025”, fondi limit 1’297’823 lekë, 

kohëzgjatja e kontratës 224 ditë. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):Buletini i Posacëm Nr.11 datë 27 Janar 2022 

* * * 

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

së sipërcituar: 

 

1. “TAULANT”shpk     Nipt: K61617040L 

2. ARENA MK shpk     Nipt: L67619801Q 

3. ERALD-G shpk     Nipt: K36306784K 

4. BOE Margarita Kodra pf                                      Nipt: L11606503B 

+ G B Civil Engineering                                      Nipt: L51825011V 

5. NOVATECH STUDIO shpk   Nipt: L01717030C 

6. S&L STUDIO shpk    Nipt: L61606040D 

7. TOWER shpk     Nipt: L21717003H 

 

* * * 



 

Durrës, Sheshi “Liria”, tel& fax +355 52 222 310, e-mail:info@durres.gov.al                                                                        Faqe 2 / 3 

 

 

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta 

ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. ARENA MK shpk    Nipt: L67619801Q 

Vlera: 1’150’000 (nje milion e njeqind e pesedhjete mije) lekë 

 

2. BOE Margarita Kodra pf    Nipt: L11606503B  

+ G B Civil Engineering shpk    Nipt: L51825011V 

Vlera: 900’000 (nenteqind mije) lekë 

 

3. ERALD-G shpk    Nipt: K36306784K 

Vlera: 1’200’000 (nje milion e dyqind mije) lekë 

 

4. S&L STUDIO shpk    Nipt: L61606040D 

Vlera: 1’190’000 (nje milion e njeqind e nentedhjet mije) lekë 

 

5. TOWER shpk     Nipt: L21717003H 

Vlera: 1’027’106 (nje milion e njezet e shtate mije e njeqind e gjashte) lekë 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  

 

Nuk ka të skualifikuar në fazën e dytë 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

________________________________________________________________ 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE Margarita Kodra pf  

Nipt: L11606503B + G B Civil Engineering shpk Nipt: L51825011V, Adresa: Durres, 

Manez, Banese private nje kateshe,150 metra larg Kryqezimit, 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 autoritetit përgjegjës Bashkia Durrës, Adresa: 

Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës Tel/Fax 05222 23 10, E-mail info@durres.gov.al, sigurimin 

e kontratës, 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 (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet 
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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 15.03.2022 

 

Ankesa: ka ose jo __ Jo __ 

 

(nëseka) ka marrë përgjigje në datë_________ 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                      Emiriana Sako 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


