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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 

TË KUFIZUARA  
 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AGJENCISË SHTETËRORE TË 

KADASTRËS 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues] 

1. “ARENA MK” SH.P.K me adresë: Fier Qëndër - MALLAKASTER DUKAS, rruga nacionale 

Ballsh-Fier, ndërtesa private nr.2, zona kadastrale 1566, nr.pasurie 93/14. e-mail: 

kontakt@arenamk.net; endri_209@hotmail.com 

 

2. “TAULANT” SH.P.K me adresë: Njësia Bashkiake nr.5, rruga "Gjik Kuqali", pallati nr.23/2, 

shkalla nr.1, apartamenti nr.1, kati I-rë , Tiranë, 

e-mail: shpk.taulant2@gmail.com 

 

3. “NET-GROUP” SH.P.K me adresë: Rruga Haxhi Dalliu, hyrja 1, apartamenti 0, Tiranë, e-mail: 

netgroup011@gmail.com 

 

* * * 

Lloji i procedurës së prokurimit: “Tender i Kufizuar” me Marrëveshje Kuadër në kuadër të procesit 

të rindërtimit.   

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-93915-04-24-2021 

 

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Mbikëqyrja e punimeve për "Godinën në rrugën Jordan 

Misja, Tiranë, në kuadër të procesit të rindërtimit" 

 

Fondi / vlera e përafërt e kontratës 3.893.617 (tre milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e 

gjashtëqind e shtatëmbëdhjetë) lekë pa tvsh. 

 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kudër do të jetë 

12 muaj. 

 

Publikime të mëparshme: Nuk ka 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i posacëm nr. 63, datë 26.04.2021 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: X oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë: 

 

1.”ARENA MK” SH.P.K L67619801Q 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

mailto:kontakt@arenamk.net
mailto:netgroup011@gmail.com
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2. “TAULANT” SH.P.K          K61617040L 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

3. “NET-GROUP” L72023002P 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

4. “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” SH.P.K          K71606006A 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

5. “A&E ENEGINEERING” SH.P.K          K72113010E 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

6.  “STUDIO SERVICES K-SA” SH.P.K          L71305518R 

    Emri i plotë i shoqërisë          numri i NIPT-it    

 

7. “NOVATECH STUDIO” SH.P.K L01717030C 

 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it    

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 

1 “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” SH.P.K          K71606006A 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

2. “A&E ENEGINEERING” SH.P.K          K72113010E 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

3. “STUDIO SERVICES K-SA” SH.P.K          L71305518R 

    Emri i plotë i shoqërisë          numri i NIPT-it    

 (me numra dhe fjalë) 

4. “NOVATECH STUDIO” SH.P.K L01717030C 

 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it    

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1 “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” SH.P.K          K71606006A 

2.3 Për kapacitetin teknik: pika 2.3.3 Arkitekti nuk ka Liçencë profesionale individuale në mbikqyrje 

dhe kolaudim punime zbatimi si dhe nuk rezulton ne licencen e shoqerise. 

2.3 Për kapacitetin teknik: pika 2.3.1 Nuk ka pune te ngjashme me objektin e prokurimit.  

 

2. “A&E ENEGINEERING” SH.P.K          K72113010E 

2.3 Për kapacitetin teknik: pika 2.3.4 Inxhinieri i ndërtimit nuk figuron në listëpagesat e shoqërisë 

për periudhën Shtator, Tetor, Nëntor 2020 dhjetor 2020 dhe janar 2021 

 

3.  “STUDIO SERVICES K-SA” SH.P.K          L71305518R 
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2.3 Për kapacitetin teknik: pika 2.3.2. Liçenca Profesionale e Shoqërisë, për realizimin e punimeve, 

objekt i kontrates, të lëshuar nga autoritetet përkatëse Shtetërore, në kategoritë: 

PUNIME SPECIALE NDËRTIMI: Shoqëria nuk ka pikën NS 13 në Liçencën Profesionale. 

2.3 Për kapacitetin teknik: pika 2.3.3 Inxhinieri i ndërtimit nuk figuron në listëpagesat e shoqërisë për 

periudhën Shtator, Tetor, Nëntor 2020. 

 

2.3 Për kapacitetin teknik: pika 2.3.3 Arkitekti nuk ka Liçencë profesionale individuale në mbikqyrje 

dhe kolaudim punime zbatimi. 

2.3 Për kapacitetin teknik: pika 2.3.4 Inxhinieri i ndërtimit nuk ka Liçencë profesionale individuale 

në mbikqyrje dhe kolaudim punime zbatimi. 

 

4. “NOVATECH STUDIO” SH.P.K L01717030C 

Seksioni 3, pika 4.1, Faza 1, nuk ka paraqitur oferte referuese  

Për kapacitetin teknik: pika 2.3.3 dhe pika 2.3.4 ka një inxhinier ndërtimi nga dy të kërkuar. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër: 

 

1.”ARENA MK” SH.P.K L67619801Q 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

2. “TAULANT” SH.P.K          K61617040L 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

3. “NET-GROUP” L72023002P 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shënim: Referuar VKM nr.199, datë 04.03.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të 

procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes kuadër 

dhe të kontratës për procesin e rindërtimit”, kualifikimi i ofertuesëve në fazën e parë, nuk është me 

pikë. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës me adresë Rr. “Dora D’Istria” nr. 2, Tiranë, email: prokurime@ashk.gov.al, brenda 5 

(pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.05.2021 

 

Ankesa: Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje 

të nenit 42 të Aktit Normativ nr.9/2019, pranë Autoritetit Kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e 

ASHK-së, Tiranë, nuk është paraqitur asnjë ankesë. 
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