
 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[Data: 27.05.2019] 

Për: Operatorin Ekonomik: “Alba Konstruksion” shpk, me NIPT J61812013R, me 
adresë: Rruga “Frederik Shiroka”, pallati i ri, hyrja b, kati II, Tiranë. 
  

Proçedura e prokurimit: “Tender i Hapur” 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i Stacionit të Pompimit, tubacioni kryesor 

dhe rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të Grabianit”. 

Numri i referencës së proçedurës: REF-14226-03-19-2019 

Kohëzgjatja: brënda 18 muajsh nga data e nënshkrimit të kontratës.  

Fondi limit: 160,512,641 (njëqind e gjashtëdhjetë milion e pesëqind e dymbëdhjetë 
mijë e gjashtëqind e dyzet e një) lekë pa tvsh. 
 

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 25.04.2019. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara pa tvsh: 

NR SHOQERIA  OFERTA PA TVSH  NIPTI 

1 ALBA KONSTRUKSION SHPK                102,987,111  J61812013R 

2 "GPG COMPANY" SHPK             103,530,540 J64324443V 

3 "CURRI" SHPK                117,126,350  J67902718S 

4 "B 93 & NDREGJONI" SHPK                117,325,420  J62903508R 

5 "2 T & BE-IS" SHPK                  124,610,754 K01731001M 

6 "4AM" SHPK                125,820,326  K92005016L 

7. 

"SIRETA 2F " SHPK &" INERTI" 

SHPK                131,004,846  K51501008J 

8. “FUSHA’’ SHPK                 138,596,031 J61922018S 



9. “ALB BUILDING’’ SHPK                146,615,850 J69102508C 

10.  “ALB STAR’’ SHPK                156,412,663  J62903512W 

11. “Mikael - Group” Nuk ka paraqitur oferte K64108001G 

12. “Senka” Nuk ka paraqitur oferte J94808405Q 

 

 

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi: 

 

1. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik  ‘’Senka Sh.p.k’’ pasi: 
 

Shoqeria “Senka Sh.p.k ka paraqitur vetem nje Vertetim OShE dhe asnje dokument tjeter 

nga ato te kerkuara. 

2. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Mikael - Grup” shpk pasi: 
 

Shoqeria Mikael – Grup Sh.p.k ka paraqitur vetem Certifikatat ISO dhe asnje dokument 

tjeter nga ato te kerkuara. 

3. Te konsideroje te kualifikuar  Operatorin Ekonomik “Curri” shpk qe ploteson 
kerkesat per kualifikim. 

4. Te konsideroje te kualifikuar  Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “B93” shpk 
(50%) & “Ndregjoni ” shpk (50%) qe ploteson kerkesat per kualifikim. 

5. Te konsideroje te kualifikuar  Operatorin Ekonomik “GPG” shpk qe ploteson 
kerkesat per kualifikim. 

6. Te konsideroje te kualifikuar  Operatorin Ekonomik “Alba Konstruksion” shpk 
qe ploteson kerkesat per kualifikim. 

7. Te konsideroje te kualifikuar  Operatorin Ekonomik “4 A-M” shpk qe ploteson 
kerkesat per kualifikim. 

8. Te konsideroje te kualifikuar  Operatorin Ekonomik “Fusha” shpk qe ploteson 
kerkesat per kualifikim. 

9. Te konsideroje te kualifikuar  Operatorin Ekonomik “AlBStar” shpk qe ploteson 
kerkesat per kualifikim. 

10. Te konsideroje te kualifikuar  Operatorin Ekonomik “Alb Building” shpk qe 
ploteson kerkesat per kualifikim. 

11. Te konsideroje te kualifikuar  Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “2T” shpk 
(50.3%) & “Beis” shpk (49.7%) qe ploteson kerkesat per kualifikim. 

12. Te konsideroje te kualifikuar  Bashkimin Operatoreve Ekonomike “Sireta 2F” 
shpk (69.46%) & “Inerti” (30.54%) qe ploteson kerkesat per kualifikim. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Alba 

Konstruksion” shpk, me NIPT J61812013R, me adrese: Rruga “Frederik Shiroka”, 

pallati i ri, hyrja b, kati II, Tiranë, se oferta e paraqitur, me vlerë 102,987,111(njëqind e 

dymilion e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e njëmbëdhjetë) lekë pa 

tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor: 

 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, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda pesë 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, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.05.2019. 

 

Afatet e ankimimit kanë përfunduar dhe për proçedurën nuk janë paraqitur ankesa. 

 

Dritan AGOLLI 

Drejtori Ekzekutiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


