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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]: 26/09/2022 

Drejtuar: B.O.E. “ G&P ” Sh.p.k.  & “L.T.E CONSTRUTICION ”   Sh.p.k. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Proçedurë E Hapur” 

Numri i procedurës: REF-39359-08-19-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i Rrugëve të Brendëshme në  PMLAT” 

 

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

117 datë 29 Gusht 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. B.O.E. “ASI-2A CO”  Sh.p.k. me Nr.Nipt K53002402c & “2Z 

Konstruksion”  me Nr.Nipt J63229466K 
 

   Emri i plotë i shoqërisë                                Numri i NIPT-t

  

Vlera  14 961 188 (katërmbëdhjetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e 

njëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë  pa Tvsh. 

 

2. B.O.E. “ G&P ” Sh.p.k. me Nr.Nipt K71528003O & “L.T.E 

CONSTRUTICION” me Nr.Nipti L78006801F   Sh.p.k. 

   Emri i plotë i shoqërisë                                Numri i NIPT-t 

Vlera  15 217 073 (pesëmbëdhjetë milion e dyqind e shtatëmbëdhjetë mijë e 

shtatëdhjetë e tre) lekë  pa Tvsh. 

 

 

 



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

Nga pjesërmarrësit janë s’kualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. B.O.E. “ASI-2A CO”  Sh.p.k. me Nr.Nipt K53002402c & “2Z Konstruksion”  

me Nr.Nipt J63229466K 

   Emri i plotë i shoqërisë                                Numri i NIPT-t 

 

1. Operatori ekonomik “ASI-2A CO” Sh.p.k në cilësinë e anëtarit të BOE ofertues, nuk 

plotëson kriteret e përgjithshme të kualifikimit, për shkak se nuk ka cituar në formularin 

e vetëdeklarimit dokumentacionin nëpërmjet të cilit të provohet se personi/personat në 

cilësinë e në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si 

aksioner ose si ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimarrëse ose kontrolluese 

brenda operatorit ekonomik nuk janë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për 

ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP. 

2. BOE “ASI-2A CO” Sh.p.k dhe  “2Z Konstruksion” Sh.p.k nuk përmbushin pikën 

2.2.3 të kapacitetit ekonomik dhe financiar, pasi asnjë nga operatorët ekonomik pjesë e 

bashkimit, nuk ka deklaruar në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit (shtojca 8, 

pjesa II, A), faktin e shlyerjes së taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga 

pushteti vendor për vitin 2022 sipas afateve të maturuara/përcaktuara dhe 

parashikuara në Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i 

ndryshuar, lëshuar prej njësive të vetëqeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron 

dhe ka ushtruar aktivitetin, sipas ekstraktit të QKB, në përputhje me legjislacionin në 

fuqi.  

Operatorët ekonomik pjesë bashkimit të BOE ofertues,  në pjesën e përkatëse të 

formularit të vetëdeklarimit kanë kanë paraqitur vërtetime të lëshuara nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve, për pagimin e detyrimeve dhe për kontributet e sigurimeve 

shoqërore e shëndetësore për tatimpaguesin/E-SIG 02/a. Këto vërtetime duke qënë se 

janë lëshuar nga një organ tatimor qendror, nuk përmbajnë të dhëna në lidhje me 

shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore ndaj pushtetit vendor. 

 
*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë B.O.E. “ G&P ” Sh.p.k. me 

Nr.Nipt K71528003O  me adresë: Njësia Administrative Petrelë, Mullet, Fshati 

i ri & “L.T.E CONSTRUTICION” sh.p.k  me Nr.Nipti L78006801F me adresë 

Tiranë Kashar Rruga 3 Deshmoret, godinë banimi dhe shërbimi 1,2,5,8 dhe 11 kate me 

2 kat parkim nëntoke në pronë të shoqërise Lloxhall, se oferta e paraqitur me vlerë 

totale prej Vlera  15 217 073 (pesëmbëdhjetë milion e dyqind e shtatëmbëdhjetë mijë e 

shtatëdhjetë e tre) 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 
 

 

 

 

 


