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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.  
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  Nuk ka. 

  
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “C.E.C Group” 

sh.p.k, NUIS L11807013M, me adresë: Rruga “Dritan Hoxha”, nd.117, shk.2, ap.5/3, Tiranë, se 
oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 3,660,768.00 lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 91.67 pikë, 
është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rr. “Sami Frashëri”, nr. 10, 

Tirana, Albania, Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151), Fax: 00355 42 234 885, sigurimin e kontratës 
15%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të 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 klasifikim. 
Ankesa: Jo 

 
BASHKIA KURBIN 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Për: Bashkimin e operatoreve ekonomikë  “NG STRUCTURES” SHPK & “ARENA MK” SHPK: 
- “NG STRUCTURES” SHPK, Adresa: Gjirokaster, Tepelene, Lagjja "Selam Musai", Rruga 

Dule Dalani, Nr. pasurie 14/324, Zona Kadastrale 3574, Kati i dyte. 
- “ARENA MK” SHPK, Adresa: Fier Qender - Mallakaster Dukas, Rruga Nacionale Ballsh-Fier, 

Ndertesa private Nr.2, Zona kadastrale 1566, Nr.pasurie 93/14. 
 
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Kufizuar, Marrëveshje Kuadër” Shërbime (Prokurim me 

mjete elektronike), në kuadër të procesit të rindërtimit.  
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71380-09-11-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Hartimin e projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të 
nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha 
strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore, në Bashkinë Kurbin”. 
 
Fondi limit:  56,930,280 (pesëdhjetë e gjashtë milion e nëntëqind e tridhjetë mijë e dyqind e 
tetëdhjetë) lekë. 
Kohëzgjatje e kontratës: 39 ditë kalendarike. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.71 datë 14 shtator 2020. 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
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1. BOE  “NG STRUCTURES” SHPK & “ARENA MK” SHPK. 
- “NG STRUCTURES” SHPK, me numër NIPT-i L79326502O 
- “ARENA MK” SHPK, me numër NIPT-i L67619801Q. 

 
2. BOE “A.SH. Engineering” SHPK & “XH&MILER” SHPK & “NET-GROUP” SHPK. 

- “A.SH. Engineering” SHPK, me numër NIPT-i L31617003F 
- “XH&MILER” SHPK, me numër NIPT-i K72105003E 
- “NET-GROUP” SHPK, me numër NIPT-i L72023002P. 

 
* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. BOE  “NG STRUCTURES” SHPK & “ARENA MK” SHPK. 

- “NG STRUCTURES” SHPK, me numër NIPT-i L79326502O 
- “ARENA MK” SHPK, me numër NIPT-i L67619801Q. 

Vlera: 56,830,280 (pesëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e tridhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë) lekë 
pa TVSH. 
Pikët: 100 
 
2. BOE “A.SH. Engineering” SHPK & “XH&MILER” SHPK & “NET-GROUP” SHPK. 

- “A.SH. Engineering” SHPK, me numër NIPT-i L31617003F 
- “XH&MILER” SHPK, me numër NIPT-i K72105003E 
- “NET-GROUP” SHPK, me numër NIPT-i L72023002P. 

Vlera: 56,880,380 (pesëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e tetëdhjetë mijë e treqind e tetëdhjetë) 
lekë pa TVSH. 
Pikët: 94.58 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

➢ S’ka 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

➢ S’ka 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “NG STRUCTURES” SHPK me 

numër NIPT-i L79326502O, me adresë: Gjirokaster, Tepelene, Lagjja "Selam Musai", Rruga Dule 
Dalani, Nr. pasurie 14/324, Zona Kadastrale 3574, Kati i dyte, & “ARENA MK” SHPK, me numër 

NIPT-i L67619801Q me adresë: Fier Qender - Mallakaster Dukas, Rruga Nacionale Ballsh-Fier, 
Ndertesa private Nr.2, Zona kadastrale 1566, Nr.pasurie 93/14, se oferta e paraqitur nga ana juaj me 
vlerë: 56,830,280 (pesëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e tridhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë) lekë 
pa Tvsh dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kurbin, Lagjia Nr.3 Laç, Tel/Fax 
0035553222270, Cel: 0682205942, sigurimin e kontratës 15%, siç parashikohet në dokumentat e 
tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 56,880,380 
(pesëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e tetëdhjetë mijë e treqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 07.10.2020 
 
Ankesa: ka ose jo: Nuk ka patur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


