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      Në fazen e II-të operatorët ekonomik  të skualifikuar. 
 
1 Operatori Ekonomik “NOVATECH STUDIO” sh.p.k , (NUIS) - L01717030C 

arsyet :  

 Oferta e paraqitur nuk është sipas rekomandimit të bërë nga APP me nr. 5585 prot., datë 
25.07.2017 dhe VKM-së nr. 354, datë 11.05.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për 
sherbime në planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim. 

 
2.  Operatori Ekonomik “Engineering Consulting Group” sh.p.k,  (NUIS):K51501008J 

          arsyet :  
 Oferta e paraqitur nuk është sipas rekomandimit të bërë nga APP me nr. 5585 prot., datë 

25.07.2017 dhe VKM-së nr. 354, datë 11.05.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për 
shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se B.O.E “LENI-ING” sh.p.k & 
“INVICTUS” sh.p.k & “ANGERBA” shpk (NUIS) J88730334W & L12213005M &, L01322018T,  
Adresa: Qaf Mali ,Pukë & Tiranë,  Rruga Don Bosko, pallati “Aurora Group”, kati 3, ap.1. & Tiranë, 
Rruga “Shefqet Musaraj”, pallati 14, hyrja 18 3, se oferta e paraqitur nga ana juaj është vlerësuar me 
100 (njëqind) pikë dhe është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë, Bashkia Kamez, Adresa; Bulevardi “Nënë Tereza”, Nr 
492 Kamez,  e-mail: bashkiakamez@gmail.com, ëëë.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 3,486,693 ( tre milion e katërquind e 
tetëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre) lekë.  
 
Njoftimi i Klasifikimit të fazës II-të është bërë në datë 03.06.2022 
 
Ankesa: Nuk Ka 

 
 

 

BASHKIA KAMËZ 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: B.O.E INSTITUTI DEKLIADA – ALB sh.p.k, (NUIS): K71606006A me adresë: Tirane Rruga 
Donika Kastrioti, pallati Teknoprojekt, apartamenti 9/1, 1001 & ARENA MK sh.p.k (NUIS): 
L67619801Q me adresë: Fier Qender - MALLAKASTER DUKAS Rruga Nacionale Ballsh-Fier, 
Ndertesa private Nr.2, Zona kadastrale 1566,Nr.pasurie 93/14. 

* * * 

mailto:bashkiakamez@gmail.com


Buletini i Posaçëm Nr. 78 datë 15 Qershor 2022                             Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510                  https://www.app.gov.al           18/25  

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Kufizuar, Marrëveshje Kuadër” (Prokurim me mjete 

elektronike), në kuadër të procesit të rindërtimit. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit:  Loti II - REF-24444-04-08-2022 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës Loti 2 : Mbikëqyrja e punimeve për objektin: Rindërtimi i shkolles 9 
-vjeçare "Halit Coka (ish shkolla Elez Isufi)”. 
Fond limit: 4,422,983 (katër milion e katërqind e njëzet  e dy mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tre) lekë. 
 
Kohëzgjatja e shërbimit: 9 (nëntë) muaj nga momenti i lidhjes kontrates 
 
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. Operatori Ekonomik “Engineering Consulting Group” sh.p.k, Numri unik i identifikimit të 

subjektit (NUIS):K51501008J, me adresë: Tiranë, Rruga “Arkitekt Kasemi”, pallati nr.22, te 

Brryli. 
2. B.O.E. “G B Civil Engineering” sh.p.k, Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS): 

L51825011V, me adresë: Tiranë, Rruga e Kavajës, ish-Parku, pranë "Tregut 100 Vitrinat", Kulla C, 
Shkalle 2, & “Margarita Kodra” P.F, Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS): L11606503B, 
me adresë: Durrës, Manëz, Banesë private një katëshe,150 metra larg Kryqëzimit, paraqitur me  
kontratë së bashkëpunimit datë 21.04.2022, që përfaqësues i këtij bashkimi do të jetë  Operatori 
Ekonomik “G B Civil Engineering”. 

3.  Operatori Ekonomik “InfraKonsult” sh.p.k, Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS): 
L21512022F, me adrese: Tiranë, Njësia Bashkiake nr.8, rruga "Qemal Stafa", pallati 25, hyrja 4, 
apartamenti 4, përballë Qëndrës Lincoln.  

4. B.O.E. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” sh.p.k, Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS): 
K71606006A, me adresë: Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, pallati Teknoprojekt, apartamenti 9/1, 
1001 & “ARENA MK” sh.p.k,, Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS):  L67619801Q,  me 
adresë:  Fier Qendër - MALLAKASTER DUKAS, Rruga Nacionale Ballsh-Fier, Ndërtesa private 
Nr.2, Zona kadastrale 1566, Nr.pasurie 93/14. paraqitur me  prokure të posacme nr.rep.2750, nr. 
kol.1265 datë 20.04.2022, me përfaqësues i këtij bashkimi do të jetë  Operatori Ekonomik 
“INSTITUTI DEKLIADA - ALB” sh.p.k. 

5. B.O.E. “LENI-ING”sh.p.k, Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS): J88730334W, me adresë: 
Qaf Mali ,Pukë & “INVICTUS” sh.p.k,, Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS):  
L12213005M,  me adresë:  Tiranë,  Rruga Don Bosko, pallati “Aurora Group”kati 3, ap.1. & 
“ANGERBA” sh.p.k. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS):  L01322018T,  me adresë:  
Tiranë, Rruga “Shefqet Musaraj”, pallati 14, hyrja 18.,  paraqitur me   marrëveshje bashkëpunimi 
nr. rep.3348, nr.kol.2250, datë 20.04.2022, që përfaqësues i këtij bashkimi do të jetë  Operatori 
Ekonomik “LENI-ING” sh.p.k. 

6. Operatori Ekonomik “MAGNA CHARTA”sh.p.k, Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS): 
L92318021H, me adresë: Tiranë, Rruga Hysni Gerbolli, Njësia Bashkiake nr.11.  
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7. Operatori Ekonomik “NOVATECH STUDIO” sh.p.k, Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS): L01717030C, me adresë: Tiranë, Njësia bashkiake nr 8, rruga Shenasi Dishnica, nr pasurie 
10/221+1-18, zona kadastrale 8370, hyrja 1, ap 18 ,  

8. Operatori Ekonomik “S&L STUDIO” sh.p.k, Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS): 
L61606040D, me adresë: Tiranë, Njësia bashkiake nr 9, Rruga e Barrikadave, Ndertesa Nr. 11, 
Shkalla B, Kati 5, Hyrja 8,  

9. Operatori Ekonomik “TOWER” sh.p.k, Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS): 
L21717003H, me adresë: Tiranë, Njesia Bashkiake nr.2, rruga Fadil Rada, pallati Daniela, shkalla 
2, kati 3, apartamenti 9, nr.pasurie 6/544+2-P. 

10.  B.O.E. “3E-K CONSULTING” sh.p.k, (NUIS): M11721013L, me adresë: Tirane Ne rrugen 
"George Ë. Bush", Nr.10 dhe DERBI-E sh.p.k, numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS):  
K77916947A me adresë: Diber Komsi SELIXE Hec "Antena" Selixe. 

 Njoftimi i klasifikimit  të fazës se I-rë, është bërë më datë  04.05.2022. 
 

 Në fazën e parë të vlerësimit nuk ka operatore ekonomik të skualifikuar: 
 
Gjate 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 “Engineering Consulting Group” sh.p.k,  (NUIS):K51501008J 

      Vlera: 3,919,599 (tre milion e nëntëqind  e nëntëmbëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e 
nëntë) lekë.  
 

2. B.O.E. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” sh.p.k, & “ARENA MK” sh.p.k,,  (NUIS) 
K71606006A & L67619801Q, 

Vlera: 3,919,605.7(tre milion e nëntëqind  e nëntëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesë pikë 
shtatë) lekë  

 
       

3. Operatori Ekonomik “MAGNA CHARTA”sh.p.k, (NUIS) L92318021H 
Vlera: 3,967,369.73(tre milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e treqind e gjashtë e 

nëntë pikë shtatëdhjetë e tre) lekë . 
 

4. Operatori Ekonomik “NOVATECH STUDIO” sh.p.k, (NUIS) L01717030C 
 Vlera: 3,515,599 (tre milion e pesëqind e pesëmbëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e 
nëntë) lekë.  

 
5. Operatori Ekonomik “S&L STUDIO” sh.p.k, (NUIS) L61606040D 

Vlera : 3,915,605.65 (tre milion e nenteqind e pesembedhjete mije e gjashteqind e pese pikë 
gjashtëdhjetë e pesë) lekë.  

             
 

6. Operatori Ekonomik “TOWER” sh.p.k, (NUIS) L21717003H, 
       Vlera: 3,915,600 (tre milion e nëntëqind e pesëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind) lekë . 
 



Buletini i Posaçëm Nr. 78 datë 15 Qershor 2022                             Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510                  https://www.app.gov.al           20/25  

 

7. B.O.E. “3E-K CONSULTING” sh.p.k, & DERBI-E sh.p.k,  (NUIS): M11721013L, & 
(NUIS):  K77916947A  

      
Vlera : 3,915,605.65 (tre milion e nëntëqind e pesëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesë pikë 
gjashtëdhjetë e pesë) lekë.  
 
 Në fazen e II-te operatorë ekonomik  të skualifikuar. 
 
1 Operatori Ekonomik “NOVATECH STUDIO” shpk , (NUIS) - L01717030C 

arsyet :  
 Oferta e paraqitur nuk është sipas rekomandimit të bërë nga APP me nr. 5585 prot., datë 

25.07.2017 dhe VKM-së nr. 354, datë 11.05.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për 
shërbime në planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim. 

 
2.  Operatori Ekonomik “Engineering Consulting Group” sh.p.k,  (NUIS):K51501008J 

          arsyet :  
 Oferta e paraqitur nuk është sipas rekomandimit të bërë nga APP me nr. 5585 prot., datë 

25.07.2017 dhe VKM-së nr. 354, date 11.05.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për 
shërbime në planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim. 

3. Operatori Ekonomik “S&L STUDIO” sh.p.k, (NUIS) L61606040D 
arsyet :  

 Oferta e paraqitur nuk është sipas rekomandimit të bërë nga APP me nr. 5585 prot., datë 
25.07.2017 dhe VKM-së nr. 354, date 11.05.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për 
shërbime në planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim. 
 

4.  B.O.E. “3E-K CONSULTING” sh.p.k, & DERBI-E sh.p.k,  (NUIS): M11721013L, & (NUIS):  
K77916947A  
               arsyet :  

 Oferta e paraqitur nuk është sipas rekomandimit të bërë nga APP me nr. 5585 prot., datë 
25.07.2017 dhe VKM-së nr. 354, date 11.05.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për 
shërbime në planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim. 

 
5.  Operatori Ekonomik “TOWER” sh.p.k, (NUIS) L21717003H 
               arsyet :  

 Oferta e paraqitur nuk është sipas rekomandimit të bërë nga APP me nr. 5585 prot., datë 
25.07.2017 dhe VKM-së nr. 354, date 11.05.2016 Për miratimin e manualit të tarifave për 
shërbime në planifikim territori, projektim mbikqyrje dhe kolaudim. 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se B.O.E INSTITUTI DEKLIADA – ALB 
sh.p.k, (NUIS): K71606006A me adresë: Tirane Rruga Donika Kastrioti, pallati Teknoprojekt, 
apartamenti 9/1, 1001 & ARENA MK sh.p.k (NUIS): L67619801Q me adresë: Fier Qender - 
MALLAKASTER DUKAS Rruga Nacionale Ballsh-Fier, Ndertesa private Nr.2, Zona kadastrale 
1566,Nr.pasurie 93/14, se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 100 (njëqind), pike është 
identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë, Bashkia Kamez, Adresa; Bulevardi “Nënë Tereza”, Nr 
492 Kamez,  e-mail: bashkiakamez@gmail.com, ëëë.kamza.gov.al sigurimin e kontratës, prej 15% të 

mailto:bashkiakamez@gmail.com
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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 3,967,369.73 (tre milion e nëntëqind e 
gjashtëdhjetë e shtatë mijë e treqind e gjashtë e nëntë pikë shtatëdhjetë e tre) lekë 
 
Njoftimi i Klasifikimit te fazes II-të është bërë në datë 03.06.2022 
 
Ankesa: Nuk Ka 
 

 

 

 

 

BASHKIA MIRDITË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për: BOE “ERAL CONSTRUKTION COMPANY”shpk & “BAJRAMI N.” Shpk & “STERKAJ” 

Shpk, me NUIS K82230002K & K02727202O & J68310708M, përfaqësuar nga OE “ERAL 

CONSTRUKTION COMPANY” shpk,  me NUIS K82230002K. 
 
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Pershpejtuar-Rindertimi, E Kufizuar/ Pune, Marrëveshje 
Kuadër”, me disa operatore ekonomik ku jo te gjitha kushtet janë te percaktuara, në kuadër të procesit 
të rindërtimit. 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-22532-03-17-2022. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ‘‘Punime Rindertimi ne “Ndërtimi i godinës kopsht/çerdhe në 

zonën e re për zhvillim, Njësia Administrative Rrëshen” , Bashkia Mirditë. 
 
Kohëzgjatja e kontratës: 7 muaj . 
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: 
 

1. BOE “ERAL CONSTRUKTION COMPANY”shpk & “BAJRAMI N.” Shpk & 

“STERKAJ” Shpk, me NUIS K82230002K & K02727202O & J68310708M, 
përfaqësuar nga OE “ERAL CONSTRUKTION COMPANY” shpk,  me NUIS 
K82230002K, me adrese Rruga Tepelene-Progonat, Skarance, Tepelene, Gjirokaster. 

 


