
  

 
Tirana Parking, Rruga “Ali Begeja”, Nd.16, KodiPostar 1017,  Tiranë, Shqipëri. 

 

Nr.______prot.          Tiranë, më___.___.2016 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

Nga:Tirana Parking/Bashkia Tiranë  

 

Drejtuar:Bashkimittë Operatoreve  Ekonomik: ADVANCED,  Adi Profesional, dhe Ed 

Konstruksion me perfaqesues ADVANCED Shpk  me adrese: Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga 

Muhamet Gjollesha, Tirana Ring Center, Nr.8, Zyra 5.3 Tirane. Shqiperi  

 

Proçedura e prokurimit:Procedure e hapur  

 

Objekti i Prokurimit :  ”Makineri dhe Pajisje per Sheshet” 

 

Burimi i Financimit: Fondet vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Tiranë për vitin 

2016, miratuar me VKB Nr.58, datë 30.12.2015 “Për miratimin e programit buxhetor afat-

mesëm 2016 – 2018 dhe detajimin e buxhetit të Tirana Parking për vitin 2016. Janë 

planifikuar fonde për realizimin e procedures me objekt“Makineri dhe Pajisje per 

Sheshet”. 

 

Fondi limit është: 67,797,172  (gjashtedhjete e shtatë million e shtatëqind e nëntëdhjetë e 

shtate mije e njeqind e shtatedhjete e dy) lekë pa TVSH 

Kohezgjatja  e Kontrates :  6 jave nga momenti i nenshkrimit te kontrates. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X ,  

Publikime te meparshme : Po, botimi ne buletinin Nr. 39 date.03.10.2016, shpallja ne website 

e APP –se, www.app.gov.al 

 

Njoftojmë se ka kanë marrë pjesë Operatorët ekonomik si më poshtë: 

 

Nr. 

Bashkimi i Operatorëve 

Ekonomik           Vlera e Ofertës (pa TVSH)  NUIS  

1 

ADVANCED sh.p.k, Adi 

Profesional sh.p.k, dhe ED 

KONSTRUKSION 63 745 000 leke pa TVSH 

K81413042D, 

K22113002I, 

K61625001I 

 

*Eshtë kualifikuar bashkimi i operatoreve  ekonomik si më poshtë: 

1. ADVANCED sh.p.k, Adi Profesional sh.p.k, dhe ED KONSTRUKSION Sh.p.k  

 

 

** Nuk eshte skualifikuar asnje operator ekonomike pasi nuk ka patur pjesmarres te tjere. 

 



2 
Tirana Parking, Rruga “Ali Begeja”, Nd.16, KodiPostar 1017,  Tiranë, Shqipëri. 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve  

Ekonomik “ADVANCED sh.p.k, Adi Profesional sh.p.k, dhe ED KONSTRUKSION 

Sh.p.k”se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej:63 745 000 (gjashtedhjete e 

tre milion e shtateqind e dyzet e pese mije) leke pa TVSHështë identifikuar si ofertë e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Tirana Parking, me adresë: Rruga: “Ali Begeja”, 

Nd.16, Kodi Postar 1017, Tiranë, sigurimin e ofertës siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5(pesë) ditëve qe 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, siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet 

publike nr.9643 date 20.11.2006 , i ndryshuar. 

 

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 27.10.2016 

Ankesa: Nuk ka. 

 

 

 

 
 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Eglantina ZERE 
 

Konc:  DonikaDaci 
 


