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Në fazën e II-të nuk ka operatorë ekonomik të skualifikuar. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmëndur, informojmë se Bashkimi i Operatorëve Ekonomik 
“ANTE-GROUP” sh.p.k, me adresë: Berat Lagjia “Barrikada”, Zona Kadastrale Nr.8501, Godina 

me Nr. Pasurie 3/423-ND  & “NOVA CONSTRUCTION 2012” sh.p.k, me adresë: Tiranë Njesia 
Bashkiake nr.10, Rruga Kajo Karafili, mbrapa ish lidhjes se shkrimtareve, pallati i shoqerise MC 
Inerte, 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 437,807,824 ( katërqind e tridhjetë e shtatë 
milion e tetëqind e shtatë mijë e tetëqind e njëzet e katër)  lekë pa TVSH. 
 
Njoftimi i Klasifikimit të fazës II-të është bërë në datë 07.04.2022 
 
Ankesa: Nuk Ka 
 

 

 

BASHKIA DURRËS 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
Për:     HMK – Consulting shpk, Nipt: L57129604Q 

Adresa: Tiranë, Rruga Zef Jubani, pallati ''Bjorn'', sh 3/5, ap.C/1, hyrja 20 
          
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 2 : REF- 19615-02-14-2022 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Loti 2 me objekt: “Mbikqyrje, Rikonstruksioni dhe riparimi 

mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Durrës, Njësitë 
Administrative Nr.5 dhe Rrashbull ”, fondi limit 2’366’000 lekë, kohëzgjatja e kontratës 168 ditë. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):Buletini i Posacëm Nr. 20 datë 15 Shkurt 2022 

 
* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
1. A & E ENGINEERING shpk   Nipt: K72113010E 

mailto:bashkiakamez@gmail.com
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2. HMK – Consulting shpk    Nipt: L57129604Q 
* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. A & E ENGINEERING shpk   Nipt: K72113010E 
Vlera:  2’143’581 (dy milion e njëqind e dyzet e tre mijë e njëqind e tetëdhjetë e një) lekë. 
 
2. HMK – Consulting shpk   Nipt: L57129604Q 
Vlera:  2’100’000 (dy milion e njëqind mijë) lekë. 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  
Nuk ka të skualifikuar fazën e dytë. 
 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

* * * 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë HMK – Consulting shpk Nipt: 
L57129604Q, Adresa: Tiranë, Rruga Zef Jubani, pallati ''Bjorn'', sh 3/5, ap.C/1, hyrja 20, 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 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 11.04.2022 
  
Ankesa: ka ose jo __ Jo __ 
 
(nëseka) ka marrë përgjigje në datë_________ 
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