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Operatori Ekonomik “Klodioda” shpk me Pikë totale : 94.1
Në fazën e dytë nuk u skualifikua asnjë Operator Ekonomik.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë
"Ave Consulting"shpk &"Taulant"shpk, me NUIS K81321002M & NUIS K61617040L , me adresë:
TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Tish Daija, pallati 7, ap.28 ( Kompleksi Kika i Ri) dhe
TIRANE, NjÎsia Bashkiake nr.5, Rruga "Gjik Kuqali", pallati nr.23/2, shkalla nr.1, apartamenti
nr.1, kati I,se oferta e paraqitur, me një vlerë prej 3,191,000 ( tre milion e njëqind e nëntëdhjetë e
një mijë) lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 98 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”,
nr.1, 1001, Tiranë, Sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30
(tridhjetë) 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 (nëse është kërkuar) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.
9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 23.07.2020
Ankesa: Nuk është paraqitur asnjë ankesë nga Operatorët Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e
lartpërmendur të prokurimit.

BASHKIA TIRANË
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për: Operatori Ekonomik “Tower” shpk
Adresa: TIRANE Njesia Bashkiake nr.2, rruga Fadil Rada, pallati Daniela, shkalla 2, kati
3, apartamenti 9, nr.pasurie 6/544+2-P
Procedura e Prokurimit me objekt: Studim Projektim për Objekte të Infrastrukturës Arsimore,
Shërbimeve Sociale, Shërbimeve Komunitare, në kuadër të procesit të rindërtimit, Tiranë”: me
fond limit 6,641,892 (gjashtë milion e gjashtëqind e dyzet e një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e dy)
pa tvsh, i ndarë në lote si më poshtë vijon:
Loti II: Studim Projektimi “Ndërtim kopësht & çerdhe dhe Qendër Shëndetësore - Ndroq”, me vlerë
studim projektimi 1,062,586 (një milion e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind e tetëdhjetë e
gjashtë)lekë pa tvsh, vënë në dispozicion Vendimi nr.336 datë, 23.04.2020, ”Për disa ndryshime
dhe shtesa në VKM nr. 202 datë 05.03.2020”, në zbatim të VKB nr.51, datë 14.05.2020, “Për disa
ndryshime në VKB nr. 157, dt. 26.12.2019 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 20202022 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2020, të ndryshuar”, verifikuar nga
Prefekti i Qarkut Tiranë me shkresën nr.15657/2 prot, datë 14.05.2020.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF -61325-06-15-2020

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510

https://www.app.gov.al

13/23

Buletini i Posaçëm Nr. 50 datë 3 Gusht 2020

Agjencia e Prokurimit Publik

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: Studim projektim për objektin Loti II:
Studim Projektimi “Ndërtim kopësht & çerdhe dhe Qendër Shëndetësore - Ndroq”,
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit:
Faza e I-rë: Në sistemin e prokurimeve elektronike dt. 26.06.2020, Ora 10:00
Faza e II-të: Hapja e propozimeve teknike dhe ekonomike , datë 20.07.2020, ora 10:00
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Posaçëm Nr. 36 datë 16 Qershor 2020
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
1. Operatori Ekonomikë “Taulant"shpk NUIS K61617040L
2. Operatori Ekonomik “InstitutiDekliada- Alb”shpk NUIS: K71606006A
3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë "Infratech”shpk&“Arkimade”shpk
NUIS K91628001D & NUIS L01906030A
4. Operatori Ekonomik “A & E Enginnering” shpk NUIS K72113010E
5. Operatori Ekonomik “Zenit & Co” shpk NUIS K61731002D
6. Operatori Ekonomik “Tower” shpk NUIS L21717003H
***
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me
vlerat përkatëse të ofruara:
1. Operatori Ekonomik “A & E Enginnering” shpk NUIS K72113010E
Vlera e ofertës pa tvsh = 855,797 (tetëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind nëntëdhjetë e
shtatë) lekë
Operatori Ekonomik “A & E Enginnering” shpk me Pikë totale : 93.7
2. Operatori Ekonomik “Tower” shpk NUIS L21717003H
Vlera e ofertës pa tvsh = 855,797 (tetëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind nëntëdhjetë e
shtatë) lekë
Operatori Ekonomik “Tower” shpk me Pikë totale : 94.1
Në fazën e dytë u skualifikua Operatori ekonomik “Taulant” shpk, me vlere oferte prej = 850,000
(tetëqind e pesëdhjetë mijë) pa tvsh. Nga verifikimi i propozimit ekonomik, rezulton se propozimi
ekonomik i dorëzuar nga Operatori Ekonomik i sipërcituar është paraqitur nën vlerën minimale të
përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor dhe per kete arsye skualifikohet nga kjo procedure.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Operatori Ekonomik “Tower” shpk
NUIS L21717003H , me adresë: TIRANE Njesia Bashkiake nr.2, rruga Fadil Rada, pallati Daniela,
shkalla 2, kati 3, apartamenti 9, nr.pasurie 6/544+2-P,se oferta e paraqitur, me një vlerë prej
855,797 (tetëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind nëntëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh dhe e
vlerësuar me 94.1pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”,
nr.1, 1001, Tiranë, Sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30
(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.
9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 23.07.2020
Ankesa: Nuk është paraqitur asnjë ankesë nga Operatorët Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e
lartpërmendur të prokurimit.

BASHKIA TIRANË
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për: Operatori Ekonomik “Instituti Dekliada –Alb” shpk
Adresa: TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, rruga "Milto Tutulani", ndertesa 4, hyrja 10,
apartamenti 6, 1019
Procedura e Prokurimit me objekt“Studim Projektimi i ndërtimit të infrastrukturës publike në
zonën e Baldushkut, në zonën e Ndroqit, në zonën e Zall Herrit dhe në zonën e Vaqarrit në kuadër
të procesit të Rindërtimit”,: me fond limit 13,520,790 (trembëdhjetë milion e pesëqind e njëzet mijë
e shtatëqind e nëntëdhjetë) lekë pa tvsh, i ndarë në lote si më poshtë vijon:
Loti II:Studim Projektimi“Ndërtimi infrastrukturës publike në zonën e Ndroqit”, me vlerë studim
projektimi 3,356,216 (tre million e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e gjashtëmbëdhjetë)
lekë pa tvsh, vënë në dispozicion Vendimi nr.336 datë, 23.04.2020, ”Për disa ndryshime dhe shtesa
në VKM nr. 202 datë 05.03.2020”, në zbatim të VKB nr.51, datë 14.05.2020, “Për disa ndryshime
në VKB nr. 157, dt. 26.12.2019 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe
detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2020, të ndryshuar”, verifikuar nga Prefekti i
Qarkut Tiranë me shkresën nr.15657/2 prot, datë 14.05.2020.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-61252-06-15-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: Studim projektim për objektin: Loti
II:Studim Projektimi“Ndërtimi infrastrukturës publike në zonën e Ndroqit”
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit:
Faza e I-rë: Në sistemin e prokurimeve elektronike dt. 26.06.2020, Ora 10:00
Faza e II-të: Hapja e propozimeve teknike dhe ekonomike , datë 20.07.2020, ora 10:00
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Posaçëm Nr. 36 datë 16 Qershor 2020
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
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