
 

Adresa: Bulevardi “Rinia”, Maliq, Korçë    Tel. &  Fax. 0861 2 2026 wwwbashkiamaliq.gov.al 

  
 

 

                                                              BASHKIA MALIQ 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

                 Maliq më 06.06.2022 

Për : BASHKIMIN E OPERATOREVE EKONOMIK  “VISCONS GROUP” shpk dhe “I.C.C 

GROUP” shpk  

VISCONS GROUP  
-Adresa: Vlorë, Vlorë Lagjia 28 Nnëntori, Pallati Invest, kati 1 

NIPTI: L96513208E 

I.C.C GROUP  
-Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.4, rruga 5 Maj, Kompleksi AREELA,  Pallati 2 

NIPTI:L51308006A  

Procedura e prokurimit: : Proçedure e Hapur e Thjeshtuar / Pune /Sistem elektornik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-28805-05-12-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion kopshti Maliq” 

Afati i kontratës: 4 jave 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.63 datë 16.05.2022 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
 

1.Bashkimi i Operatorëve Ekonomik  “VISCONS GROUP” shpk dhe “I.C.C GROUP” shpk 

VISCONS GROUP  
-Adresa: Vlorë, Vlorë Lagjia 28 Nnëntori, Pallati Invest, kati 1 

NIPTI: L96513208E 

I.C.C GROUP  
-Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.4, rruga 5 Maj, Kompleksi AREELA,  Pallati 2 

NIPTI:L51308006A  

-Vlera  e ofertës është: 6,460,000 (gjashtë milion e katër qind e gjashtëdhjë mijë) lekë pa  tvsh 

 

2.Operatori Ekonomik  “INFINIT” shpk 

-Adresa: Korçë, Hudënisht, Fshati Mëmëlisht, poligoni parafabrikat Guri i Kuq, ambjent me nr 

pasurie 731/45, zona kadastrale 2648 

-NIPT-I : J74304623M 

-Vlera  e ofertës së ofruar: 6,788,750 (gjashtë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e 

shatëqind e pesëdhjetë) lekë pa  tvsh 

 

3.Operatori Ekonomik  “AIDA KONSTRUKSION” shpk 

-Adresa: Fier, Rruga Brigada XI SULMUSE, Lagjia Apolonia, Pallati në krah të Drejtorisë 

Rajonale të Tatimeve 

-NIPT-I : M03116403L 

-Vlera  e ofertës së ofruar: 7,000,007 (shtatëmilion e shtatë) lekë pa  tvsh 
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4.Operatori Ekonomik  “AVDULI” shpk 

-Adresa: Vlorë, Lagjia 10 korriku, Rruga Perlat Rexhepi, Objekt 3-katësh, nr.4, Kati 1 

-NIPT-I : J66703306O 

-Vlera  e ofertës së ofruar: 7,193,003 (shtatë milion e njëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e tre) lekë pa  

tvsh 

 

5.Operatori Ekonomik  “INA” shpk 

-Adresa: Tinarë, Rruga Besim Imami, Myslym Shyri, mbrapa karburantit 

-NIPT-I : J61814009W 

-Vlera  e ofertës së ofruar: 7,318,068 (shtatë milion e treqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëdhjetë e 

tetë) lekë pa  tvsh 

 

6.Operatori Ekonomik  “EURO -ALB” shpk 

-Adresa: Dibër, Bulqizë, Lagjia Minatori, Rruga e Spitalit, Pallati nr.12, shk.1, kati 5 

-NIPT-I : K66613407H 

-Vlera  e ofertës së ofruar: 7,474,290 (shtatë milion e katërqind e shtatëdhjetë e katër mijë e dyqind 

e nëntëdhjetë) lekë pa  tvsh 

 

7.Operatori Ekonomik  “SARK” shpk 

 -Adresa: Fier, FIER, Lagjia “8 Shkurti” Rruga Skenderbej, Rajoni nr.3, përballë supermarket Lalaj 

-NIPT-I : K52531415H 

-Vlera  e ofertës së ofruar: 8,214,547  (tetë mlion e dyqind e katërmbëdhjetë mijë e pesëqind e 

dyzetë e shtatë) lekë pa  tvsh 

 

8.Operatori Ekonomik  “MENI” shpk 

-Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.8, Rruga Shinasi Dishnica, Pallati UniCom Nr.1 

-NIPT-I : J61909018Ë 

-Vlera  e ofertës së ofruar: 8,471,076 (tetë milion e katër qind e shtatëdhjetë e një mijë e 

shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa  tvsh 

 

9.Operatori Ekonomik  “MARTIN KONSTRUKSION & REAL ESTATE” shpk 

-Adresa: Tiranë, Rruga e Durrësit, Hyrja Nr.3, Pasuria e llojit, Bodrum, Nr.4/12 + 3-B/1 

-NIPT-I : K81314023A 

-Vlera  e ofertës së ofruar: 8,766,648 (tetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e 

gjashtëqind e dyzetë e tetë) lekë pa  tvsh 

 

10.Operatori Ekonomik  “EDUART ÇELA” shpk 

-Adresa: Durrës, Krujë, ndërtesa private, 1 katëse, zona kadastrale nr.8621 

-NIPT-I : M03806202I 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.”AIDA CONSTRUCTION” shpk me ofertë: 7,000,007 (shtatëmilion e shtatë) lekë pa  tvsh 

- Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt: 

“Rikonstruksion kopshti Maliq”  

-Mungojnë punonjësit e kualifikuar mekanikë dhe specialist gipsi. 

 

2.”MENI” shpk me ofertë: 8,471,076 (tetë milion e katër qind e shtatëdhjetë e një mijë e 

shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa  tvsh 
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- Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt: 

“Rikonstruksion kopshti Maliq” 

- Operatori Ekonomik ka paraqitur 8 punonjës të kualifikuar  nga 11 të kërkuar.  

 

3.”EDUART ÇELA” shpk- Nuk ka paraqitur asnje dokument për objektin: “Rikonstruksion 

kopshti Maliq”  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve ekonomik 

“VISCONS GROUP” shpk dhe “I.C.C GROUP” shpk  se oferta e paraqitur,me një vlerë të 

përgjithshme 6,460,000 (gjashtë milion e katër qind e gjashtëdhjë mijë) lekë pa  tvsh pikët totale të 

marra  [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.   

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

KRYETARI I BASHKISË 

GËZIM TOPÇIU 

___________________ 


