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Shtojca 14 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

 

 

 [Data 06/12/2022] 

 

 

Për: BOE “ULZA” shpk., NUIS J67902928O me adresë: Njesia bashkiake 

nr 5, rruga Zef Jubani, ndërtesa 15, hyrja 19, ap 1, kodi 

postar 1019, Tiranë & ''K.A.E.XH.'' shpk, NUIS K71420004C, me 

adresë: Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga "Fadil Rada", 

Apartamenti Nr.1, Prane ATSH, Tiranë. 

 

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e kufizuar. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës “Ndërhyrja Rigjenirimi Urban në Fshatra 

me potencial Turisitik (Fushë-Studen, Sutaj, Seferan etj)”. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit REF- 34543-06-27-2022                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Fondi limit:  187 500 000, (njëqind e tetëdhjetë e shtatë milion e 

pesëqind mijë) Leke pa TVSH. 

 

Kohëzgjatja e kontratës 18 muaj. 

 

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

[Data] [Numri]. JO 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto X 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim   

 

* * * 

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

procedurë në fazën e 2 Kandidatët të cilët kanë përmbushur kërkesat e 

parakualifikimit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara dhe 

totali i pikëve: 

 

1. BOE “ULZA” shpk., NUIS J67902928O & ''K.A.E.XH.'' shpk, NUIS 

K71420004C, vlera 185,908,744 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 297,00 

 

2. BOE “B93 II” shpk, NUIS L52209050O & “B-93 “shpk NUIS J62903508R, 
vlera 186,889,635 lekë pa tvsh 
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Totali i pikëve të marra 289,95 

3. BOE “G.P.G. COMPANY” shpk, NUIS J64324443V & “AD – STAR” NUIS 
J69102207W, vlera  186 500 000 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 150,00 

 

 

Nga pjesërmarrësit në Fazën e 2 nuk ka të skualifikuar 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatori 

ekonomik i mëposhtëm është identifikuar si i suksesshëm. 

 

BOE “ULZA” shpk., NUIS J67902928O me adresë: Njesia bashkiake nr 5, rruga 

Zef Jubani, ndërtesa 15, hyrja 19, ap 1, kodi postar 1019, Tiranë & 

''K.A.E.XH.'' shpk, NUIS K71420004C, me adresë: Njesia Bashkiake Nr.2, 

Rruga "Fadil Rada", Apartamenti Nr.1, Prane ATSH, Tiranë. 

 

Vlera e Ofruar 185,908,744 (njëqind e tetëdhjetë e pesë milion e 

nëntëqind e tetë mijë e shtatëqind e dyzetë e katër) lekë pa tvsh,   

 

Totali i pikëve të marra 297,00 

 

 

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´. 

  

    

 

 

Dritan AGOLLI 

 

DREJTOR EKZEKUTIV 

 


