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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 

TË  KUFIZUARA 

 
BASHKIA LEZHË 

 

Për: BOE “ARENA MK” shpk & “NGSTRUCTURES” shpk, përfaqsuar nga operatori ekonomik 

“ARENA MK” SHPK, me adresë: 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-71872-09-15-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Hartimi i projektit te nderhyrjeve rehabilituese/ pershatese te 

nevojshme per kthimin e struktures se objekteve qe jane klasifikuar si objekte me demtime te medha 

strukturore ose demtime shume te renda jostrukturore ne bashkine Lezhe”. 

Kohezgjatja e marreveshjes kuader: 12 Muaj 

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: 

1- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Net-Group” shpk me Nuis L72023002P & “Ash Engineering” 

shpk me Nuis L31617003F & “Xh & Miler” shpk, me Nuis K72105003E. 

2- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “ARENA MK” shpk me Nuis L67619801Q & 

“NGSTRUCTURES” shpk me Nuis L79326502O. 

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

1-Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Net-Group” shpk me Nuis L72023002P & “Ash Engineering” 

shpk me Nuis L31617003F & “Xh & Miler” shpk, me Nuis K72105003E, me oferte ekonomike 

63,433,800 (gjashte djete e tre milion e katerqind e tridhjete e tre mije e teteqind) Lek pa Tvsh.  

Piket: 97.75 (nentedhjete e shtate pike shtatedhjete e pese) 

 

2- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “ARENA MK” shpk me Nuis L67619801Q & 

“NGSTRUCTURES” shpk me Nuis L79326502O, me oferte ekonomike 63,383,700 (gjashtedhjete e 

tre milion e treqind e tetedhjete e tre mije e shtateqind) Lek pa Tvsh. 

Piket: 100 (njeqind) 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: Nuk ka 

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: Nuk ka 

* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “ARENA MK” shpk & 

“NGSTRUCTURES” shpk, përfaqsuar nga operatori ekonomik “ARENA MK” SHPK, 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 vlere 63,383,700 

(gjashtedhjete e tre milion e treqind e tetedhjete e tre mije e shtateqind) Lek pa Tvsh dhe e vlerësuar 

me 100 (njeqind) pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Lezhe sigurimin e kontratës 15 %, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.  

 

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 63,433,800 

(gjashte djete e tre milion e katerqind e tridhjete e tre mije e teteqind) Lek pa Tvsh. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.10.2020 

 

Ankesa: Nuk ka patur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


