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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________ 
 
 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “VOJVODA” SH.P.K. NIPT  

K46821008M (Adresa: Lagjia “TRE HERONJTË”, (KF3305587); ZONA 1, Shkodër), se oferta e 
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 184,937 (njëqind e tetëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e 
tridhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni sa më parë pranë Këshillit të Qarkut Shkodër, Rr.28 Nëntori, 
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 3 (tre) ditëve nga data e 
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
   
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të zbatohet 
neni 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.03.2018.  
 
 

BASHKIA E TIRANËS 
 
Bashkimit të Operatorëve ekonomik  “51N4E” Degë e shoqërisë së huaj &     
                        “Geosat Group” shpk, 
                  Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 8, Rr. “Thanas Ziko”, Ndërtesë në Zonën  
                        Kadastrale 8370, Pasuria Nr. 8/329,  
                        Tiranë 
 
Formulari i Njoftimit të Fituesit 
 
Procedura e prokurimit: “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës” 

“Shtesë Kontrate per objektin Mbikqyrja e punimeve për “Ndërtim parkim nëntokësor, sheshi 

Skënderbej”. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit Ref-57380-03-20-2018 
 
Fondi limit: 407,062 (katërqind e shtatë mijë e gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH, vënë në 
dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2018, miratuar me VKB Nr. 132, datë 
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21.12.2017, “Për miratimin  e programit buxhetor afatmesëm 2018 – 2020 dhe detajimin e buxhetit 
të Bashkisë së Tiranës për vitin 2018”.  
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  
 
Kohëzgjatja e kontratës: Nga momenti i lidhjes së kontratës shtesë së sipërrmarjes për zbatimin e 
punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati 3 muaj). 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 
Bashkimi i Operatorëve ekonomik “51N4E” Degë e shoqërisë së huaj & “Geosat 
Group” shpk 
                                                NUIS  K82409002D   &   NUIS    K21624005I  
 
Vlera e  Ofertës -  407,062 (katërqind e shtatë mijë e gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH. 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
Nuk ka asnjë Operator ekonomik të skualifikuar. 
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik 
“51N4E” Degë e shoqërisë së huaj & “Geosat Group” shpk me adresë: Njësia Bashkiake Nr. 8, Rr. 

“Thanas Ziko”, Ndërtesë në Zonën Kadastrale 8370, Pasuria Nr. 8/329, Tiranë, se oferta e paraqitur 

me një vlerë të përgjithshme 407,062 (katërqind e shtatë mijë e gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH, 
është fitues. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi 

Postar 1001, Tiranë, Shqipëri, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 
brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:   26 / 03 / 2018 
 
 

BASHKIA E TIRANËS 
 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 
 
Procedura e Prokurimit: “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të 

kontratës”Shtesë Kontrate per objektin“Ndërtim parkim nëntokësor, sheshi Skënderbej”. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF 57258-03-20-2018 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:Qëllimi i kontratës është: Shtesë Kontrate per objektin“ Ndërtim 

parkim nëntokësor, sheshi Skënderbej”. 
 
Kriteret e përzgjedhjessëfituesit:  çmimimëiulët Xofertaekonomikishtmë e favorshme  


