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  R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

BASHKIA E TIRANËS  

AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT 

 

Nr.______ prot.                                                                      Tiranë më,____, ____, 2022       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

 [Data]: 15/07/2022 

 

Drejtuar:  “B.O.E. “ASI-2A CO” sh.p.k dhe “2Z  KONSTRUKSION” sh.p.k 

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur e Thjeshtuar” 

Numri i procedurës: REF-33622-06-21-2022                                                                                                                                                                                                                                                                      

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rikualifikim i Këndit të Forces 1 dhe Hapësirë 

Rekreative”. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini  Nr 

85 datë 27  Qershor  2022. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

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. CARA                                 K07729920F 

Emri i plotë i shoqërisë                                           Numri i NIPT-t 

Vlera  10 006 626   (dhejtë milion e gjashtë mijë e gjashtëqind e njëzetë e gjashtë) lekë  

pa Tvsh. 

 

2. SARK                                     K52531415H 

Emri i plotë i shoqërisë                                                  Numri i NIPT-t 

 

Vlera 2 032 008  (dy milion e tridhjetë e dy mijë e tetë)  lekë pa Tvsh. 

 

3. “B.O.E. “ASI-2A CO” sh.p.k me Nr. Nipti K53002402C dhe “2Z 

KONSTRUKSION” sh.p.k. me Nr. Nipti  J63229466K 

 

Emri i plotë i shoqërisë                                            Numri i NIPT-t  

 

Vlera 8 989 050   (tetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëdhjetë) lekë     

pa Tvsh. 



Adresa : Rruga “Liman Kaba“ Parku Olimpik, Tiranë. Shqipëri,  E-mail: info@aprtirana.al 
 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. SARK                                     K52531415H 

       Emri i plotë i shoqërisë                                   Numri i NIPT-t

  

Operatori ekonomik nuk plotëson kriteret si më poshtë;   

 

(a) Formulari i ofertës ekonomike (shtojca 1) nuk është hartuar dhe paraqitur nga OE 

“SARK” Sh.p.k për procedurën e prokurimit me objekt “Rikualifikim i Këndit të 

Forcës 1 dhe Hapësirë Rekreative” me nr. REF-33622-06-21-202 që zhvillohet nga 

Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit në cilësinë e AK, por është hartuar për 

objektin “Ndriçim i urës së Trashovicës dhe fshati Drizë, Bashkia Gramsh” me nr. 

REF-33828-06-22-2022. 

 

(b) Lista e çmimeve sipas zërave të preventivit (shtojca 2) nuk është hartuar dhe 

paraqitur nga OE “SARK” Sh.p.k për procedurën e prokurimit me objekt 

“Rikualifikim i Këndit të Forcës 1 dhe Hapësirë Rekreative” me nr. REF-33622-06-

21-202 që zhvillohet nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit në cilësinë e AK, 

por është hartuar për objektin “Ndriçim i urës së Trashovicës dhe fshati Drizë, 

Bashkia Gramsh” me nr. REF-33828-06-22-2022. 

 

(c) Zërat e preventivit të paraqituar në ofertën ekonomike të detajuar, bashkëlidhur 

shtojcës 2, nuk përputhen me zërat e preventivit të publikuar nga në sistemin 

elektronik të prokurimeve nga AK në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt 

Rikualifikim i Këndit të Forcës 1 dhe Hapësirë Rekreative” me nr. REF-33622-06-

21-202. 

Bazuar në pikën 3 të nenit 92 të LPP, oferta e OE “Sark” Sh.p.k nuk vlerësohet si ofertë 

e vlefshme pasi nuk është në përputhje me specifikimet e përcaktuara në njoftimin e 

kontratës dhe dokumentet e tenderit. 

 
*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  “B.O.E. “ASI-2A CO” 

sh.p.k dhe “2Z KONSTRUKSION” sh.p.k . “ASI-2A CO” sh.p.k me adresë: Fier Rruga 

Skenderbeu, Lagjia Bishanake, pallati nr 18, hyrja nr. 6, “2Z KONSTRUKSION” sh.p.k 

me adresë: Fier Roskovec Strum Fshati Suke i Siperm, Nr 2, Rruga Strum - Suke, Km 

3, Lagjja Zoga.  se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 8 989 050  (tetë milion e 

nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëdhjetë) lekë  pa Tvsh./ totali i pikëve 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 

 

Erinda FINO 
 

 

 


