
REPUBLI KA E SHQIPËRISË
BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE
DREJTORIA E PROKURIMEVE

Drejtuar: Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Everest” shpk”&“Klajger
Konstruksion”shpk

Adresa: Kamëz, Fabrika në Rrugën Nacionale, pranë Nyjes së Betonit , Tiranë

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Procedura e prokurimit: ’’Rehabilitimi i fasades se pallatit te kryqezimi i rruges se Dibres
me Unazen e Vogel’’

Nr. References, REF 93564-11-09-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është ’’Rehabilitimi i fasades se
pallatit te kryqezimi i rruges se Dibres me Unazen e Vogel’’, sipas kërkesave të përcaktuara
në dokumentat standarte të tenderit.

Fondi limit: 26.265.709 (njezet e gjashte milion e dyqind e gjashtedhjete e pese mije e

shtateqind e nente) lekë pa TVSH

Burimi i financimit: Të ardhurat e Bashkisë së Tiranës vënë në dispozicion nga të ardhurat e

Bashkisë së Tiranës në mbështetje të VKB Nr. nr.115 datë 27.09.2018, “Për disa ndryshime në

Vendimin e Këshillit të Bashkisë Nr. 132, datë 21.12.2017, për “Miratimin e Programit buxhetor

afatmesëm 2018 – 2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2018 (i

ndryshuar), me objekt ’’Rehabilitimi i fasades se pallatit te kryqezimi i rruges se Dibres me



Unazen e Vogel’’.

Kohëzgjatja e kontratës: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipermarjes për zbatimin e
punimeve deri në përfundimin e punimeve, 4 (kater) muaj

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 12.12.2018 , Ora: 11:00

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

Publike Nr. 45 datë 12.11.2018.

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

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “BE IS” shpk,” shpk me nr. NIPTI
K71412003A

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 22.658.676 (njëzetë e dy million e gjashtëqind e pesëdhjetë e tetë

mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë

2.Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Eurondertimi 2000 ”shpk, me nr. NIPTI

K02003001O

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 20.103.550,21 (njëzetë million e njëqind e tre mijë e pesëqind e

pesëdhjetë presje njëzetë e një) lekë

3.Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Kevin Konstruksion ” shpk, me nr NIPTI

K71401004W

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 0 (zero) leke .

4.Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “ELDA-VL” shpk me nr. NIPTI
K67106202W

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 0 (zero) lekë

5. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Senka ” shpk, me nr. NIPTI J94808405Q

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 20.091.823 (njëzetë milion e nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e
njëzetë e tre )lekë



6.Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Sireta -2F” shpk me nr. NIPTI

K51501008J

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 23.333.333 (njëzetë e tre million e treqind e tridhjetë e tre mijë e
treqind e tridhjetë e tre) lekë

7.Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik“Agri-CONSTRUCTION” sh.p.k, me nr.
NIPTI K01725001F

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 22.125.455 (njëzetë e dy milion e njëqind e njëzetë e pesëmijë e
katërqind e pesëdhjetë e pesë) lekë

8. Oferta e paraqitur nga Bashkimi I Operatorëve ekonomik “Everest shpk” & “Klajger
Konstruksion” shpk me nr. NIPTI J78311921L & K51423028P

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 25.472.674 (njëzetë e pesë milion e katërqind e shtatëdhjetë e dy

mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër ) lekë

Janë skualifikur ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik ““BE IS” shpk me nr. NIPTI K71412003A

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Operatori Ekonomik, nuk plotëson Kriteret e Vecanta për Kualifikim, Kapaciteti Teknik (shtojca

10). Konkretisht:

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamiona vetshkarkues, kapaciteti

mbajtës duhet të jetë minimum 10 ton dhe maximum 15 ton secili kamion për ekzekutimin

e kontratës. Operatori Ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri nuk ka paraqitur

asnjë kamion me kapacitetin e duhur nga dy të kërkuar në shtojcën 12/Kriteret e Veçanta të

Kualifikimit.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion një Autobetonierë, Autobot uji ,

Autopompë betoni për ekzekutimin e kontratës. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur në

formën e kërkuar nga AK në dokumentat Standarte të tenderit në përmbushje të këtij kriteri

asnjë Autobetonierë, Autobot uji , Autopompë beton.



Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën

10, është i paplotë kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 10 ton dhe

maksimumi 15 ton të kerkuar nga AK (2 cope), dhe mjetet Autobetonierë, Autobot uji ,

Autopompë betoni, për rrjedhojë i pavlefshëm

Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomiki mësipërm është i paplotë pasi nuk ka

përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos paraqitur mjetet në

mënyrën e kërkuar në dokumentat standarte të tenderit të kërkuar nga AK;

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5,
të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, Kreu VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat
e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

2. Operatorit Ekonomik “Eurondertimi 2000 ”shpk, me nr. NIPTI K02003001O

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Operatori Ekonomik, nuk plotëson Kriteret e Vecanta për Kualifikim, Kapaciteti Teknik (shtojca

10). Konkretisht:

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamionçinakapaciteti mbajtës

duhet të jetë minimum 1 ton dhe maximum 2 ton secila kamionçinëpër ekzekutimin e

kontratës. Operatori Ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri dy kamionçina me

kapacitetin e duhur nga tre të kërkuar në shtojcën 12/Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamiona vetshkarkueskapaciteti

mbajtës duhet të jetë minimum 10 ton dhe maximum 15 ton secili kamion për ekzekutimin

e kontratës. Operatori Ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri njëkamion me

kapacitetin e duhur nga dy të kërkuar në shtojcën 12/Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamiona vetshkarkueskapaciteti

mbajtës duhet të jetë minimum 3.5 ton dhe maximum 7 ton secili kamion për ekzekutimin e

kontratës. Operatori Ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri njëkamion me

kapacitetin e duhur nga dy të kërkuar në shtojcën 12/Kriteret e Veçanta të Kualifikimit

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion një Autovinç për ekzekutimin e

kontratës. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri asnjë Autovinç.



Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën

10, është i paplotë lidhur me kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 3.5 ton dhe

maksimumi 7 ton të kerkuar nga AK (2 cope) si , është i paplotë lidhur me kamionçinat me

kapacitet mbajtes minimumi 1 ton dhe maksimumi 2 ton te kerkuar nga AK (3 copë),kamionat

vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 10 ton dhe maksimumi 15 ton të kerkuar nga AK

(2 cope), dhe autovinçin për rrjedhojë i pavlefshëm

Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik i mësipërm është i paplotë pasi nuk ka

përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos paraqitur mjetet në

mënyrën e kërkuar në dokumentat standarte të tenderit të kërkuar nga AK

Së dyti: Operatori ekonomik nuk ka përmbushur Kriteret e Vecanta për Kualifikim/ Kapaciteti
teknik, pika 7
Operatori ekonomik nuk ka paraqitur në sistemin elektronik të APP-së, 2 (dy) punonjës
manovratorë të mjeteve të rënda nga te cilet të jenë dy automakiniste, të kërkuar nga AK

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5,
të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, Kreu VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat
e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

3. Operatori Ekonomik “Kevin Konstruksion ” shpk me nr. NIPTI K71401004W

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se Operatori Ekonomik

“Kevin Konstruksion ” shpk nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe

dokumentacionin e plotë ligjor e teknik të kërkuar në Shtojcën 12, të dokumenteve të tenderit

për këtë procedurë.

Ky fakt i konstatuar nga KVO-ja u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të Ofertave.

Mungesa e ofertës ekonomike u konfirmua nga të gjithë anëtarët e KVO-së në tërësi.

Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “Kevin Konstruksion ” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka

paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas

Shtojcës 1 dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në

Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 12, e

dokumenteve standarte të tenderit për këtë procedurë.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5,

të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit

publik”, Kreu VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat



e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

4. Operatori Ekonomik “Sireta -2F” shpk , me nr. NIPTI K51501008J

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Operatori Ekonomik, nuk plotëson Kriteret e Vecanta për Kualifikim, Kapaciteti Teknik (shtojca

10). Konkretisht:

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamionçina kapaciteti mbajtës duhet

të jetë minimum 1 ton dhe maximum 2 ton secila kamionçinë për ekzekutimin e kontratës.

Operatori Ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri një kamionçinë me kapacitetin e

duhur nga tre të kërkuar në shtojcën 12/Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën

10, është i paplotë lidhur me kamionçinat me kapacitet mbajtes minimumi 1 ton dhe maksimumi

2 ton te kerkuar nga AK (3 copë), për rrjedhojë i pavlefshëm

Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik i mësipërm është i paplotë pasi nuk ka

përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos paraqitur mjetet në

mënyrën e kërkuar në dokumentat standarte të tenderit të kërkuar nga AK;

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5,

të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit

publik”, Kreu VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme , këtë ofertë pasi nuk plotëson

kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

5. Operatori Ekonomik “Agri-CONSTRUCTION” shpk, me nr. NIPTI K01725001F

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Operatori Ekonomik, nuk plotëson Kriteret e Vecanta për Kualifikim, Kapaciteti Teknik (shtojca

10). Konkretisht:

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamionçina, kapaciteti mbajtës



duhet të jetë minimum 1 ton dhe maximum 2 ton secila kamionçinë, për ekzekutimin e

kontratës. Operatori Ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri një kamionçinë me

kapacitetin e duhur nga tre të kërkuar në shtojcën 12/Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamiona vetshkarkues kapaciteti

mbajtës duhet të jetë minimum 10 ton dhe maximum 15 ton secili kamion për ekzekutimin

e kontratës. Operatori Ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri nuk ka paraqitur

asnjë kamion me kapacitetin e duhur nga dy të kërkuar në shtojcën 12/Kriteret e Veçanta të

Kualifikimit.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion një Autopompë betoni për ekzekutimin

e kontratës. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur në formën e kërkuar nga AK në dokumentat

Standarte të tenderit në përmbushje të këtij kriteri asnjë Autopompë betoni.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën

10, është i paplotë lidhur kamionçinat me kapacitet mbajtes minimumi 1 ton dhe maksimumi 2

ton te kerkuar nga AK (3 copë), kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 10 ton

dhe maksimumi 15 ton të kerkuar nga AK (2 cope), dhe mjetin Autopompë betony, për

rrjedhojë i pavlefshëm

Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomiki mësipërm është i paplotë pasi nuk ka

përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos paraqitur mjetet në

mënyrën e kërkuar në dokumentat standarte të tenderit të kërkuar nga AK;

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5,

të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit

publik”, Kreu VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat

e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

6.Operatori Ekonomik “ELDA-VL” shpk , me nr. NIPTI K67106202W

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “ELDA-VL”

shpk nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë

ligjor e teknik të kërkuar në Shtojcën 12, të dokumenteve të tenderit për këtë procedurë.

Ky fakt i konstatuar nga KVO-ja u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të Ofertave.

Mungesa e ofertës ekonomike u konfirmua nga të gjithë anëtarët e KVO-së në tërësi.

Përsa më sipër, Operatori Ekonomik“ELDA-VL” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur

dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1



dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e

Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 12, e dokumenteve

standarte të tenderit për këtë procedurë.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit

53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu

VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit

publik”, e shpall të pavlefshme këtë ofertë, pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në

dokumentet e tenderit.

7.Operatori Ekonomik “Senka ” shpk, me nr. NIPTI J94808405Q

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Operatori Ekonomik, nuk plotëson Kriteret e Vecanta për Kualifikim, Kapaciteti Teknik (shtojca

10). Konkretisht:

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamionçina kapaciteti mbajtës

duhet të jetë minimum 1 ton dhe maximum 2 ton secila kamionçinëpër ekzekutimin e

kontratës. Operatori Ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri dy kamionçina me

kapacitetin e duhur nga tre të kërkuar në shtojcën 12/Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamiona vetshkarkueskapaciteti

mbajtës duhet të jetë minimum 10 ton dhe maximum 15 ton secili kamion për ekzekutimin

e kontratës. Operatori Ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri njëkamion me

kapacitetin e duhur nga dy të kërkuar në shtojcën 12/Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamiona vetshkarkueskapaciteti

mbajtës duhet të jetë minimum 3.5 ton dhe maximum 7 ton secili kamion për ekzekutimin e

kontratës. Operatori Ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri njëkamion me

kapacitetin e duhur nga dy të kërkuar në shtojcën 12/Kriteret e Veçanta të Kualifikimit

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion një Autobetonierë, Autobot uji ,

Autopompëbetoni për ekzekutimin e kontratës. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur në formën

e kërkuar nga AK në dokumentat Standarte të tenderit në përmbushje të këtij kriteri asnjë

Autobetonierë, Autobot uji , Autopompë beton.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën

10, është i paplotë lidhur me kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 3.5 ton dhe



maksimumi 7 ton të kerkuar nga AK (2 cope) si , është i paplotë lidhur me kamionçinat me

kapacitet mbajtes minimumi 1 ton dhe maksimumi 2 ton te kerkuar nga AK (3 copë), kamionat

vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 10 ton dhe maksimumi 15 ton të kerkuar nga AK

(2 cope), dhe mjetet Autobetonierë, Autobot uji , Autopompë betony për rrjedhojë i

pavlefshëm

Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik i mësipërm është i paplotë pasi nuk ka

përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos paraqitur mjetet në

mënyrën e kërkuar në dokumentat standarte të tenderit të kërkuar nga AK;

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5,

të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit

publik”, Kreu VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat

e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Janë shpallur si ofertues të suksesshëm:

1. Bashkimi I Operatorëve ekonomik “Everest shpk” & “Klajger Konstruksion” shpk me

nr. NUIS, J78311921L & K51423028P, klasifikohet në vend të parë.

Çmimi total i ofertës pa tvsh: = 25.472.674 (njëzetë e pesë milion e katërqind e shtatëdhjetë e

dy mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë.

Çmimi total i ofertës me tvsh: = 31.884.065 (tridhjetë e një milion e tetëqind e tetëdhjetë e katër

mijë e gjashtëdhjetë e pesë) lekë.

Afati i kryerjes së punimeve është 4 (katër) muaj nga data e lidhjes së kontratës

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.12.2018

Ankesa: Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në
mbështetje të Nenit 63 pika 2 dhe 3 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
(i ndryshuar) si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, nuk
është paraqitur asnjë ankesë.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i Operatorëve Ekonomik

“Everest shpk” & “Klajger Konstruksion, me nr. NIPTI J78311921L & K51423028P, me

adresë: Kamëz, Fabrika në Rrugën Nacionale, pranë Nyjes së Betonit , Tiranë, se oferta e



paraqitur, me një vlerë të përgjithshme pa tvsh = 25.472.674 (njëzetë e pesë milion e katërqind e

shtatëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë, ështe 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
vijohet , siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar


