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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për:  BOE “Agri Konstruksion” sh.p.k NUIS K01725001F, me adresë: Rruga: “Dibres", ish 

truproja e shkolles Skenderbej, Tiranë, Shqipëri, & “Curri” sh.p.k NUIS J67902718S me 
adresë: Rruga: “Kajo Karafili", Ndertesa nr.2, H.4, Ap 3, Tiranë. 

 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 6: REF-54444-03-16-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Lotin 6: "Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kamëz". 
 
Fondi limit i minikonkursit eshte 216,969,436 lekë pa TVSH. 
 
Objekti i minikonkursit: “Rindërtimi i objektit “Kopshti “Halit Coka”  dhe  “Kopshti Lidhja e 
Prizrenit”, Kamëz. Kohëzgjatja e kontratës 6 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. BOE “4 A-M” sh.p.k NUIS K92005016L & Archispace sh.p.k NUIS L42403012A & “AGI 

KONS” sh.p.k., NUIS K21622001M. 
 
2. OE “AGI KONS” sh.p.k., NUIS K21622001M. 
 
3. BOE «CURRI” sh.p.k NUIS J67902718S & “Agri Construksion” sh.p.k NUIS K01725001F. 
 
4. OE “ALB-STAR” sh.p.k, NUIS J62903512W. 
 
5. BOE “Alba Konstruksion”  NUIS J61812013R & “Ed Konstruksion” sh.p.k  NUIS K61625001I. 
6. BOE “Alb Building sh.p.k.  NUIS J69102508C & Liqeni VII sha NUIS K01730502W. 
 
7. BOE “Dion-AL” sh.p.k NUIS K67917301H & “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS L42019004I. 
8. BOE “Ergi” sh.p.k NUIS K02727229P  & “BE IS” sh.p.k NUIS K71412003A  & “2 T” sh.p.k 

NUIS K01731001M. 
 
9. BOE “Fusha” sh.p.k NUIS J61922018S  & “Shansi Invest” sh.p.k NUIS J61924002T & “A&E 

Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E. 
 
10. BOE “Ulëza – Ndërtim” sh.p.k NUIS J67902928O & “G.P.G. Company” sh.p.k NUIS 

J64324443V. 
 
11. OE “GENER 2” sh.p.k., NUIS K58615301M. 
 
12. OE “GJIKURIA”, NUIS J62903456H. 

 
13. BOE “Inerti” sh.p.k NUIS J66926804L & “6d-Plan” sh.p.k  NUIS L62717405H  & “Colombo” 

sh.p.k.  NUIS J82916489E & “Zdravo” sh.p.k  NUIS J84003411K. 
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14. BOE “Kevin Konstruksion” sh.p.k  NUIS K71401004W  & “Company Riviera 2008” sh.p.k 

NUIS K81716011V & “Xhengo” sh.p.k NUIS J64103171M & “Mela” sh.p.k NUIS K62320011G 
& “Alb Shpresa” sh.p.k NUIS J72110003F. 

 
15. BOE “PE-VLA-KU” sh.p.k dhe “PE-VLA-KU” sh.p.k. dega në Kosove NUIS K61716013M & 

“BIBA-X” sh.p.k NUIS K32618815N. 
 

16. BOE “Alko Impex General Construction” sh.p.k. NUIS K91326028I & “Sireta 2F” sh.p.k NUIS 
K51501008J  & IBN sh.p.k NUIS G10215236F. 

 
17. BOE “Salillari” sh.p.k  NUIS J62903125G & “Shkelqimi 07” sh.p.k NUIS K68121808W.  

 
18. BOE “Senka” sh.p.k  NUIS J94808405Q & “Dajti Park 2007” sh.p.k NUIS K11507003S  & 

“Erzeni/SH” sh.p.k NUIS J66902027T & “Tower” sh.p.k NUIS L21717003H. 
 

19. BOE “Trema Engineering 2” sh.p.k NUIS K21401004R  & “SHA Rruga Ura Asfaltime Nr.2”  
NUIS J62904264O & “Anion” sh.p.k  NUIS L11516021Q. 

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
1. BOE “CURRI” sh.p.k NUIS J67902718S & “Agri Construksion” sh.p.k NUIS K01725001F. 

Vlera 200,000,000 lekë pa tvsh. 
  

2. BOE “Alba Konstruksion”  NUIS J61812013R & “Ed Konstruksion” sh.p.k  NUIS K61625001I. 
Vlera 215,000,000 lekë pa tvsh.  
 

3. BOE “Alb Building sh.p.k.  NUIS J69102508C & Liqeni VII sha NUIS K01730502W. 
 Vlera 180.084.630 lekë pa tvsh. 

 
4. BOE “Dion-AL” sh.p.k NUIS K67917301H & “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS L42019004I 

Vlera 212.850.000 lekë pa tvsh.  
 
5. BOE “Ergi” sh.p.k NUIS K02727229P  & “BE IS” sh.p.k NUIS K71412003A  & “2 T” sh.p.k 

NUIS K01731001M. 
Vlera 209.375.505 lekë pa tvsh.   
 

6. BOE “Fusha” sh.p.k NUIS J61922018S  & “Shansi Invest” sh.p.k NUIS J61924002T & “A&E 
Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E. 
Vlera 216.969.436 lekë pa tvsh.  

 
7. BOE “Inerti” sh.p.k NUIS J66926804L & “6d-Plan” sh.p.k  NUIS L62717405H  & “Colombo” 

sh.p.k.  NUIS J82916489E & “Zdravo” sh.p.k  NUIS J84003411K. 
Vlera 216.969.436 lekë pa tvsh.  
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8. BOE “Kevin Konstruksion” sh.p.k  NUIS K71401004W  & “Company Riviera 2008” sh.p.k 
NUIS K81716011V & “Xhengo” sh.p.k NUIS J64103171M & “Mela” sh.p.k NUIS K62320011G 
& “Alb Shpresa” sh.p.k NUIS J72110003F. 

Vlera 180.084.630 lekë pa tvsh. 
 

9. BOE “Alko Impex General Construction” sh.p.k. NUIS K91326028I & “Sireta 2F” sh.p.k NUIS 
K51501008J  & IBN sh.p.k NUIS G10215236F. 

Vlera 199.999.999 lekë pa tvsh. 
 

10. BOE“Salillari” sh.p.k  NUIS J62903125G & “Shkelqimi 07” sh.p.k NUIS K68121808W.  
Vlera 212.630.047 lekë pa TVSH.  

 
11. BOE “Senka” sh.p.k  NUIS J94808405Q & “Dajti Park 2007” sh.p.k NUIS K11507003S  & 

“Erzeni/SH” sh.p.k NUIS J66902027T & “Tower” sh.p.k NUIS L21717003H. 
Vlera 201.781.575 lekë pa tvsh. 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
1. BOE “Ergi” sh.p.k & “BE IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin 
sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 3 te minikonkursit te zhvilluar në datën 
28.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi 
i objektit të ri “Shkollë 9 vjecare Hasan Koci, Njësia administrative Durrës”, i cili në çastin e hapjes 
së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës. 
 
2. BOE “Alba Konstruksion” NUIS J61812013R & “Ed Konstruksion” sh.p.k, nuk përmbush kriterin 
për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 2 te minikonkursit te 
zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë 
“Rindërtimi i objektit të ri me 1-2 kate mbi tokë të shkollës së mesme të bashkuar “Selman Daci”, i 
cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të 
përgjithshme të punës. 
 
3. BOE: “Alb Building sh.p.k & Liqeni VII sha, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas 
Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 2 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 
dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit 
Shkolla 9-vjecare dhe Kopshti Ramazan Jangozi” dhe “Rindertimi i Shkolles 9-vjecare dhe Kopshti 
Kastrioti Derven”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të 
vëllimeve të përgjithshme të punës. 
 
4. BOE “Kevin Konstruksion” sh.p.k & “Company Riviera 2008” sh.p.k & “Xhengo” sh.p.k & 
“Mela” sh.p.k & “Alb Shpresa” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 
të DST. BOE eshte fitues / kontraktor në Lotin 1 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 
dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit 
të ri me 4 kate mbi tokë dhe me 1 kat bodrum nëntokë, të shkollës së mesme Arif Halil Sulaj” 
Mamurras, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të 
vëllimeve të përgjithshme të punës. 
 
5. BOE “Salillari” sh.p.k & “Shkelqimi 07”, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 
14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 7 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 dhe ka në 
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proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i shkollës 9-vjecare 
Ahmetaq” Ahmetaq, Vorë” dhe “Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare “Ramazan Subashi” Marikaj, 
Bashkia Vorë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të 
vëllimeve të përgjithshme të punës. 
 
6. BOE “Inerti” sh.p.k & “6d-Plan” sh.p.k & “Colombo” sh.p.k. & “Zdravo” sh.p.k, nuk përmbush 
kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues / kontraktor në Lotin 5 te 
minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit 
një kontratë “Rindërtimi i shkollës Shkolla 9-vjecare + parashkollor Shtodhër dhe  “Rindërtimi i 
objektit të ri me 4 kate mbi tokë, të shkollës shkolla e mesme profesionale “26 Marsi”, Njësia 
Administrative Helmes të Bashkisë Kavajë”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar 
punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës. 
 
7. BOE “Alko Impex General Construction” sh.p.k. & “Sireta 2F” sh.p.k & IBN” sh.p.k, nuk 
përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 6 te 
minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit 
një kontratë me objekt “Rindërtimi i një godine të re me 2 kate mbi tokë kryhen në objektin arsimor 
(kopshti) “Niko Hoxha”, Njësia Administrative Valias i Vjetër, Bashkia Kamëz, i cili në çastin e 
hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës. 
 
*Përsa i përket operatorëve të mëposhtëm, bazuar në përcaktimet e pikës 2.12 të “Njoftimit të 
Kontratë” në lidhje me metodologjinë që do të aplikohet nga autoriteti përgjegjës në fazën e dytë si 
dhe pikën D “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese të Ftesës për Ofertë”, duke qenë se këta ofertues 
janë renditur të parët/shpallur fitues në një lot tjetër, atëherë nuk mund të shpallen fitues në këtë lot. 
Kjo përzgjedhje është bërë duke pasur parasysh se operatorëve ekonomikë u është dhënë loti ku vlera 
e ofertës së tij është ulja me e favorshme ekonomike për autoritetin përgjegjës në kombinimin e 
mundshëm të të gjitha loteve.  
8. BOE “Dion-AL” sh.p.k NUIS K67917301H & “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS L42019004I. 

Fitues në Lotin 4 
9. BOE “Fusha” sh.p.k NUIS J61922018S & “Shansi Invest” sh.p.k NUIS J61924002T & “A&E 

Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E. 
Fitues në Lotin 3 

10. BOE “Senka” sh.p.k  NUIS J94808405Q & “Dajti Park 2007” sh.p.k NUIS K11507003S  & 
“Erzeni/SH” sh.p.k NUIS J66902027T. 
Fitues në Lotin 7 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Agri Konstruksion” sh.p.k NUIS 
K01725001F, me adresë: Rruga: “Dibres", ish truproja e shkolles Skenderbej, Tiranë, Shqipëri, & 
“Curri” sh.p.k NUIS J67902718S me adresë: Rruga: “Kajo Karafili", Ndertesa nr.2, H.4, Ap 3, 
Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana juaj me vlerë 200,000,000 lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 100 
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/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 dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikim.   
 Ankesa: Jo 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ 
  
 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për:  BOE “Saliallari” shpk NUIS J62903125G   me adresë Rruga e Vjetër , Vorë-Marikaj, 

Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr.5, Tiranë & “Shkelqimi 07” shpk NUIS 
K68121808W  me adresë, Fshati Belishov Qendër Mallakastër, rruga nacionale 
"Ballsh Fier". 

 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 7: REF-54442-03-16-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Lotin 7: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Vorë 

e  
Shijak" 
Objekti i minikonkursit: “Rindërtimi i shkollës 9-vjecare Ahmetaq” Ahmetaq, Vorë” dhe “Rindërtimi 
i shkollës 9-vjeçare “Ramazan Subashi” Marikaj, Bashkia Vorë”. Kohëzgjatja e kontratës 6 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. BOE “4 A-M” sh.p.k NUIS K92005016L & Archispace sh.p.k NUIS L42403012A & “AGI 
KONS” sh.p.k., NUIS K21622001M. 

 
2. OE “AGI KONS” sh.p.k., NUIS K21622001M. 

 
3. BOE “Agri Konstruksion sh.p.k  NUIS K01725001F & Curri sh.p.k NUIS J67902718S. 
 
4. OE “ALB-STAR” sh.p.k, NUIS J62903512W. 
 
5. BOE “Alb Building sh.p.k.  NUIS J69102508C & “Liqeni VII” sh.a NUIS K01730502W. 
 
6. BOE “Dion-AL” sh.p.k NUIS K67917301H & “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS L42019004I. 
 
7. OE “Boshnjaku. B” sh.p.k. NUIS K72627402H  
 
8. BOE “Ergi” sh.p.k NUIS K02727229P  & “BE IS” sh.p.k NUIS K71412003A  & “2 T” sh.p.k 

NUIS K01731001M. 
 


