
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA KAMËZ 

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 

Shtojca 11 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

Datë: 26.01.2023 

 

Drejtuar:  Operatorit Ekonomik “ALBATROP CONSTRUCTION & DESING(ACD)” 

Adresa: Rr. “Faik Konica”, Nd. 12, Prane Universitetit Bujqesor, Tiranë. 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e Thjeshtuar - Mallra 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-54676-12-22-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje dhe Vendosje Banakë (tezga) për Tregun Kamëz”, me 

Fondi limit: 1,825,000 (një milion e tetëqind e njëzet e pesëmijë) lekë pa TVSH. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Nuk ka. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 

  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

 

1. 
ALBATROP CONSTRUCTION & 

DESING(ACD) 
K82112008L 

 Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t 

Vlera: 1,755,000 (njëmilion e shtatëqind e pesëdhjetë e pesëmijë) lekë pa TVSH 

 

 

 

2. HB-GROUPCONSTRUCTION L87812902D 

 Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t 

Vlera: 1,695,000 (njëmilion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesëmijë) lekë pa TVSH 

 



 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Operatori Ekonomik “HB-GROUPCONSTRUCTION” SHPK, me NUIS L87812902D për 

arsye se nuk plotëson kushtet dhe kriteret për kualifikim sipas DST, rënditur si vijon: 

 Referuar Dokumentave të Tenderit, shtojca 3. “Formular i Sigurimit të Ofertës”, rezulton se 

sigurimimi i ofertës së paraqitur nga ana juaj, është bërë në emër dhe për llogari të 

"QENDRA POLIVALENTE DITORE KAMEZ", TIRANË dhe jo në emër të Ndërmarrjes 

së Shërbimeve Publike Kamëz. si rrjedhojë sigurimi i ofertë së paraqitur nuk provon se vlera 

e siguruar është për llogari të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Kamëz, e cila nuk është 

në përputhshmëri me kërkesat e ligjit nr. 162/2020, neni 83, VKM-së nr. 285, datë 

19.05.2021, neni 30, si dhe Dokumentave të Tenderit. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorit Ekonomik “ALBATROP 

CONSTRUCTION & DESING(ACD)” Sh.p.k, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,755,000 

(njëmilion e shtatëqind e pesëdhjetë e pesëmijë) lekë pa TVSH është identifikuar si Oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Kamëz, 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi. 

 

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe do 

vazhdohet më tej me procedurën siç parashikohet në Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO  X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

     

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Prel  GJONPALAJ 

 

 


