
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri 

 

  
 

 

 

 

 

 

           

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

                                            BASHKIA E TIRANËS 

 

Nr. Prot._________                             Tiranë___/___/ 2023 

 

Drejtuar:   Bashkimi i operatoreve ekonomik “SINDER AB” shpk  & “DGH-

TIRANA” shpk & “REJ” shpk                   

 

Adresa:          Tirane, Shefqet Ndroqi, prane Sanantoriumit. 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT  
(PAS PËRFUNDIMIT TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar”: “Rehabilitimi i Emergjencës 

Civile, rikonstruksion rruge me mur mbajtës në zonën e Bërzhitës” 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Rehabilitimi i Emergjencës 

Civile, rikonstruksion rruge me mur mbajtës në zonën e Bërzhitës”. 

 

2. Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF- 52817-12-12-2022 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Fondi limit: “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, rikonstruksion rruge me mur mbajtës 

në zonën e Bërzhitës” është  3,785,523 (tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e 

pesëqind e njëzet e tre) lekë pa TVSH. 

 

Burimi i financimit: me burim financimi Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.414, datë 

08.07.2021 “Për miratimin e procedurave dhe kritereve te ndarjes dhe përdorimit të fondit të 

kushtëzuar të buxhetit të shtetit”, miratuar me VKB Nr. 49, datë 14.06.2022 “Për disa 

ndryshime në VKB Nr. 166, datë 24.12.2021 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e 

programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për 

vitin 2022 (e ndryshuar)” 

 

Kohëzgjatja e kontratës: eshte 7 (shtate) javë kalendarike duke nisur nga data e  lidhjes së  

kontratës; 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 23.12.2022, ora 10:00 

 

Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i 

Njoftimeve Publike Nr. 173 datë 19.12.2022. 

 



Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Operatori ekonomik “Caushi M” shpk               NUIS L88419801O 

                

Vlera e ofertës = 3,622,710 (tre milion e gjashtëqind e njëzet e dy mijë e shtatëqind e dhjetë) 

lekë pa TVSH. 

 

2. Bashkimi i operatoreve ekonomik “SINDER AB” shpk  & “DGH-TIRANA” shpk & 

“REJ” shpk                                  

   NUIS  K01531003W  & NUIS  L66706004U & NUIS  J93711608Q                                                                                         

Vlera e ofertës = 3,711,477 (tre milion e shtatëqind e njëmbëdhjetë mijë e katërqind e 

shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit eshte skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm përkatësisht për arsyet e 

mëposhtme: 

1.  Operatori ekonomik “Caushi M” shpk                     
                  

Operatori ekonomik “Caushi M” shpk nuk ploteson kriteret e veçanta të kualifikimit te DST 

piken 3, te kapacitetit teknik ku citohet se: “Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë 

të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në 

liçencën e shoqërisë dhe të deklaroje se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe të 

figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi per 3 (tre) muajit e fundit te deklaruar nga data 

e hapjes se ofertave”, shoqeruar me dokumentacionin e mëposhtme: 

a) Librezë pune;  

b) Kontratë pune e vlefshme;  

c) Diplomë. 

Nga verifikimi dokumentacionit te paraqitura ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se 

Operatori ekonomik “Caushi M” shpk ka paraqitur deklaraten per Drejtuesin Teknik te 

punimve ne objekt por Drejtuesi Teknik i deklaruar me inicialet L.P, eshte deklaruar edhe ne 

kontrata te tjera te nenshkruara me Autoritetin Kontraktor, Bashkia Tirane. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Bashkimi i operatoreve 

ekonomik “SINDER AB” shpk  & “DGH-TIRANA” shpk & “REJ shpk, me adresë: 

Tirane, Shefqet Ndroqi, prane Sanantaoriumit, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

3,711,477 (tre milion e shtatëqind e njëmbëdhjetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e shtatë) 

lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, me 

adresë: Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 

këtij njoftimi. 

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO  X 
  


