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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 
TË KUFIZUARA 

 
 

BASHKIA  MIRDITË 

 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 
 
PER: 

BOE  “Almo Konstruksion” shpk & “G.P.G  Company” shpk, përfaqësuar nga OE“Almo 

Konstruksion”, me adrese Tirane. 
 
BOE “LiqeniVII”shpk& “2T” shpk, përfaqësuar nga OE“Liqeni VII”shpk, me adrese 
Shkozet Durres. 
 
BOE “Udha”shpk& “Ndregjoni” shpk, përfaqësuar nga OE“Udha”shpk, me adrese Burrel. 
 
OE “Ulza”shpk, me adrese Tirane. 
 

* * * 
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Pershpejtuar Rindertimi”, E Kufizuar/ Pune, Marrëveshje 

Kuadër”, me disa operatore ekonomik ku jo te gjitha kushtet jane te percaktuara. 

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-9987-07-01-2021 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: ‘‘Punime Rindertimi ne “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve 
në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore 
dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtimit per banesat individuale” Bashkia Mirdite.. 
 

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 18 (tetembedhjete) muaj nga data e nënshkrimit te 
marrëveshjes Kuader. 

Kohëzgjatja e parashikuar e kontratës:Do të jetë deri në 12 (dymbedhjete) muaj nga 
momenti i lidhjes se kontrates ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë se godinave. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
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: 
BOE  “Almo Konstruksion” shpk & “G.P.G  Company” shpk, me NUIS J91915001P & 

J64324443V, përfaqësuar nga OE“Almo Konstruksion”, me adrese Tirane. 
 

BOE “LiqeniVII” shpk & “2T” shpk, Me NUIS K01730502W& K01731001M, përfaqësuar 

nga OE “Liqeni VII”shpk, me adrese Shkozet Durres. 
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BOE  “Udha”shpk & “Ndregjoni” shpk, me NUIS K77524909Q & K31329048I, 

përfaqësuar nga OE “Udha”shpk, me adrese Burrel. 
 

OE “Ulza”shpk,me NUIS J67902928O, me adrese Tirane. 
 

OE “Hastoci”shpk, me NUIS J62028009B,  me adrese Tirane. 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

OE “Hastoci”shpk, me NUIS J62028009B,  me adrese Tirane. 
_______________________________________________________________________________ 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 
ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër: 

1. BOE  “Almo Konstruksion” shpk & “G.P.G  Company” shpk, me NUIS J91915001P & 

J64324443V, përfaqësuar nga OE “Almo Konstruksion”, me adrese Tirane.  
 

2. BOE “Liqeni VII”shpk & “2T” shpk, Me NUIS K01730502w & K01731001m, 

përfaqësuar nga OE “Liqeni VII” shpk,  me adrese Shkozet Durres. 
 

3. BOE  “Udha”shpk & “Ndregjoni” shpk, me NUIS K77524909Q & K31329048I, 

përfaqësuar nga OE “Udha” shpk,  me adrese Burrel. 
 

4. OE “Ulza”shpk,  me NUIS J67902928O, me adrese Tirane. 
 
Shënim: Referuar VKM nr.225, datë 12.04.2021 “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 Bashkise Mirdite, brenda 3 (tre) ditëve nga dita e 
marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 05/08/2021 
Ankesa: _Nuk ka pasur__ 
 

 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

Për: BOE “Ante-Group” sh.p.k., NUIS 62904100D, me adresë; Lagjia “Barrikada”, Zona 

Kadastrale Nr.8501, Godina me Nr. Pasurie 3/423-ND, Berat. & “Ferro Beton& 

Construction Co” sh.p.k. NUIS K21505001Q me adresë; KM 20, Vorë, Tiranë.  
 
Procedura e prokurimit: “Tender i kufizuar” ne kuader te rindertimit. 
Përshkrimi shkurtër I kontratës (Marreveshje kuadër): “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa 

(pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar.” 
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