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2. Operatori Ekonomik “ZENIT&CO”sh.p.k, Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS) : 
K61731002D, 
     Vlera: 1,095,002 (një milion e dyqind e tridhjetë e tetëmijë e katërqind e tridhjetë e pesë ) lekë 
pa tvsh.   
     Pikët: 90 (nëntëdhjetë). 
3. B.O.A. “STUDIOARCH4” sh.p.k,   Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS) : 
L52122135Q, & “NET-GROUP”sh.p.k, Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS) : 

L72023002P,     
     Vlera: 1,106,062 (një milion e njëqind e gjashtëmijë e gjashtëdhjetë e dy ) lekë pa tvsh.   

Pikët: 65 (gjashtëdhjetë e pesë). 
  
Në fazën e II-të,  nuk ka operatorë ekonomik të skualifikuar. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori Ekonomik 
“ZENIT&CO”sh.p.k, Adresa: Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, pallati Teknoprojekt, apartamenti 9/1, 
1001,  se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 90 (nëntëdhjetë) pikë  është identifikuar 
si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë, Bashkia Kamëz, Adresa; Bulevardi “Nënë Tereza”, Nr 
492 Kamëz,  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 1,106,062 (një milion e njëqind e 
gjashtëmijë e gjashtëdhjetë e dy ) lekë pa tvsh. 
 
Njoftimi i Klasifikimit të fazës II-të,  është bërë në datë 15.03.2022 
 
Ankesa: Nuk Ka 
 

 

 

BASHKIA KAMËZ 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
Për:  Operatorit Ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” sh.p.k,  Adresa: Tiranë, Rruga Donika 
Kastrioti, pallati Teknoprojekt, apartamenti 9/1, 1001. 
 
Procedura e prokurimit: Procedurë e Kufizuar, Marrëveshje Kuadër” në kuadër të procesit të 

rindërtimit. 
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti II - REF-17561-01-20-2022. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti II - Hartim i projekt idesë për objektin “Rindërtimin e shkollës 
9 vjecare Hali Coka (ish Elez Isufi)”.  

mailto:bashkiakamez@gmail.com
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Fondi limit : 1,238,435(një milion e dyqind e tridhjetë e tetë mijë e katërqind e tridhjetë e pesë) lekë 
pa tvsh. 
Kohëzgjatja e shërbimit: 22(njëzet e dy)ditë nga momenti i lidhjes së kontratës. 
 
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. Operatorit Ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” sh.p.k,   (NUIS) – K71606006A, 

 
2. Operatorit Ekonomik “ZENIT&CO” sh.p.k,   (NUIS) -  K61731002D, 
 
Njoftimi i klasifikimit  të fazës së I-rë, është bërë më datë  03.02.2022. 
 

 Në fazën e parë të vlerësimit nuk ka operatorë ekonomik të skualifikuar: 
Gjatë 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. Operatori Ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” sh.p.k, Numri unik i identifikimit të 
subjektit (NUIS): K71606006A,  

Vlera: 1,235,270 (një milion e dyqind e tridhjetë e pesëmijë e dyqind e shtatëdhjetë ) lekë pa tvsh.   
       Pikët: 90 (nëntëdhjetë). 
 
2. Operatori Ekonomik “ZENIT&CO”sh.p.k, Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS) : 
K61731002D, 
Vlera: 1,238,435 (një milion e dyqind e tridhjetë e tetëmijë e katërqind e tridhjetë e pesë ) lekë pa 
tvsh.   

Pikët: 65 (gjashtëdhjetë e pesë). 
 

      Në fazën e II-të,  nuk ka operatorë ekonomik të skualifikuar. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatorit Ekonomik “INSTITUTI 
DEKLIADA – ALB”sh.p.k.,  Adresa: Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, pallati Teknoprojekt, 
apartamenti 9/1, 1001,  se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 90 (nëntëdhjetë) pikë  
është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë, Bashkia Kamëz, Adresa; Bulevardi “Nënë Tereza”, Nr 
492 Kamëz,  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, 

mailto:bashkiakamez@gmail.com
http://www.kamza.gov.al/


Buletini i Posaçëm Nr. 38 datë 24 Mars 2022                             Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510                  https://www.app.gov.al           86/87  

 

oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 1,238,435 (një milion e dyqind e tridhjetë 
e tetëmijë e katërqind e tridhjetë e pesë ) lekë pa tvsh. 
 
Njoftimi i Klasifikimit të fazës II-të është bërë në datë 15.03.2022 
 
Ankesa: Nuk Ka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


