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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 
TË KUFIZUARA  

 
 

BASHKIA KAMËZ 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
Për:  OPERATORIT EKONOMIK “NET-GROUP” SH.P.K, me adresë: Tiranë, Rruga “Haxhi 

Dalliu”, Hyrja 1, Apartamenti 0 
 
Procedura e prokurimit: Procedurë e Kufizuar, Marrëveshje Kuadër” në kuadër të procesit të 

rindërtimit. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-32551-06-10-2022 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Projekt për rindërtimin e shkollës  9 vjeçare  “Azem Hajdari” Zall-
Mner  
 
Fondi limit : 6,990,328 (gjashtë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e mije e treqind e njëzet e tetë) lekë 
pa tvsh 
 
Kohëzgjatja e shërbimit: 22(njëzet e dy)ditë nga momenti i lidhjes së kontratës. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 
* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
Sipas short-listing të pasqyruar në Sistemin e Prokurimit Elektronik. 
 
 
1. OPERATORIT EKONOMIK “INSTITUTI DEKLIADA – ALB”SH.P.K, me adresë: Tiranë, 

Rruga Donika Kastrioti, pallati Teknoprojekt, apartamenti 9/1, 1001. 
 

2. OPERATORIT EKONOMIK “NET-GROUP” SH.P.K, me adresë: Tiranë, Rruga “Haxhi 

Dalliu”, Hyrja 1, Apartamenti 0 
 

3. B.O.E. “ILLYRIAN CONSULTING GROUP”SH.P.K, & “ENGINEERING CONSULTING 
GROUP” SH.P.K, me adresë: Tiranë, Rruga "Sami Frashëri", pallati Bjorn, kati 11, 1019 & 
Tiranë, Rruga “Arkitekt Kasemi”,Pallati 22,Brryli 
 

 
 
Njoftimi i klasifikimit  të fazës së I-rë, është bërë më datë  28.06.2022. 
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 Në fazën e parë të vlerësimit ka operatorë ekonomik të skualifikuar: 
 
B.O.E. “ILLYRIAN CONSULTING GROUP”SH.P.K, & “ENGINEERING CONSULTING 
GROUP” SH.P.K,  
pasi: 

- Operatori ekonomik “ENGINEERING CONSULTING GROUP” SH.P.K,  nuk ka paraqitur 
në sistemin elektronik të prokurimit dokumentacionin e kërkuar në DST dhe konkretisht  
Vetdeklarimi sipas shtojcës 9 . 

 
Gjatë fazës së parë nuk ka patur ankesa. 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazën tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara:  
1. Operatori Ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” sh.p.k, Numri unik i identifikimit të 
subjektit (NUIS): K71606006A,  
       Vlera: 6.900.000 (gjashtë milion e nëntëqind mijë) lekë pa tvsh.   

 Pikët: 75 (shtatëdhjetë e pesë). 
 
2. OPERATORIT EKONOMIK “NET-GROUP” SH.P.K Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS) : L72023002P 
     Vlera: 5,941,778.80 (pesë milion e nëntëqind e dyzet e njëmijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë 
pikë tetëdhjetë) lekë pa tvsh.   
     Pikët: 90 (nëntëdhjetë). 
 
Në fazën e II-të,  nuk ka operatorë ekonomik të skualifikuar. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se OPERATORIT EKONOMIK “NET-
GROUP” SH.P.K, me adresë: Tiranë, Rruga “Haxhi Dalliu”, Hyrja 1, Apartamenti 0 oferta e 
paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 90 (nëntëdhjetë) pikë  është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë, Bashkia Kamëz, Adresa; Bulevardi “Nënë Tereza”, Nr 
492 Kamëz,  e-mail: bashkiakamez@gmail.com, www.kamza.gov.al,  sigurimin e kontratës, prej 15% 
të vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr.9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave 

të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin 

përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 6.900.000 (gjashtë milion 
e nëntëqind mijë) lekë pa tvsh.   
 
Njoftimi i Klasifikimit të fazës II-të,  është bërë në datë 14.07.2022 
 
Ankesa: Nuk Ka 
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