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Shtojca 14 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

[Data 01.12.2022 ] 

 

Drejtuar: BOE “PROGEEN” sh.p.k  NUIS L32113001C me adrese Rruga 

"Shyqyri Berxolli", Pallati Intecosat, Tirane, & “SINA 98” 

shpk. NUIS K01321001T, me adrese: Rruga “Ali Hafiz Ulqinaku”, 

Tirane. 

 

 

Procedura e prokurimit: “E kufizuar”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF- 45386-10-11-2022 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndërhyrje për ndërtimin e 

Infrastrukturës së Transportit, Parkimeve, Stacioneve multimodela, 

moleve, etj - Ndërtimi i godinës së parkimit pranë Stacionit të trenit, 

Durrës dhe punime plotësuese në Parkimin publik nëntokësor i Qendrës 

Multifunksionale, Vlorë. 

Fondi limit i kontratws:  582,083,333 lekë pa TVSH 

Kohëzgjatja e kontrates:  12 muaj. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve 

Publike [Data] [Numri]  JO 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto X  

 

 

* * * 

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

pjesë në fazën e dytë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të 

ofruara: 

1. BOE “PROGEEN” sh.p.k  NUIS L32113001C & “SINA 98” sh.p.k NUIS 

K01321001T. Vlera e ofertës 477,308,332, lekë pa tvsh. Pikët total 

297,00. 

2. OE “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS L4201900. Vlera e ofertes  547,000,000 

lekë pa tvsh. Pikët total 268,80. 

3. OE “SALILLAR” sh.p.k NUIS J62903125G. Vlera e ofertës 564,552,482.75 

lekë pa tvsh.  Pikët total 257,40. 
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4. OE “4 A-M” shpk NUIS K92005016L. Vlera e ofertes 541,336,413.63 lekë 

pa tvsh. Pikët total 250,20. 

5. OE “Fusha” sh.p.k, NUIS J61922018S. Vlera e ofertës 574,123,045.24 

lekë pa tvsh. Pikët total 199,20. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

-Nuk ka të skualifikuar                                                                                                     

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE 

“PROGEEN” sh.p.k  NUIS L32113001C me adrese Rruga "Shyqyri 

Berxolli", Pallati Intecosat, Tirane, & “SINA 98” shpk. NUIS 

K01321001T, me adrese Rruga “Ali Hafiz Ulqinaku”, Tirane, se 

oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 477,308,332 lekë pa tvsh 

dhe me 297,00 pikë është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas 

përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, 

“Për Prokurimin Publik´. 

 

 

     

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

Dritan AGOLLI 
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