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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data: 05.11.2020] 

 

Për:   BOE “Grand Konstruksion M” shpk, NUIS L38109801T & “Shkelqim 07” shpk, NUIS 

K68121808W & “Fled” sh.p.k., NUIS K17621104C me adrese; Lagjja 5 Shkurti, Fier 

Ballsh.. 

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” 

Numri i referencës së proçedurës: REF-70452-09-01-2020  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i Rrugës Camëria  dhe i Unazës së qytetit, Kavajë” 

Fondi limit: 344,968,772.1 lekë pa TVSH  

Kohëzgjatja e kontratë 12 muaj. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

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

 

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

 

1.BOE “Biba -x” sh.p.k., NUIS K32618815N & “Kupa” sh.p.k NUIS  K51615512C, vlera 164,407,443.00 

leke pa tvsh. 

2.BOE “Bajrami N” shpk NUIS K02727202O & “Zdravo” shpk NUSI J84003411K, vlera 178,536,832.00 

leke pa tvsh. 

3.BOE “Grand Konstruksion M” shpk, NUIS L38109801T & “Shkelqim 07” shpk, NUIS K68121808W & 

“Fled” sh.p.k., NUIS K17621104C, vlera 179,527,000.00 leke pa tvsh. 

4.BOE “Ergi” shpk, NUIS K02727229P & “Vellezerit Hysa” shpk, NUIS K12911201C & “Meteo” shpk, 

NUIS L26310801C & “Restaurim Gurra- Kaca shpk, NUIS K87706601M, vlera 185,262,742.00 leke pa 

tvsh.  

5.BOE “Arifaj” sh.p.k., NUIS J76418907K & “Denis- 05” sh.p.k., NUIS K51518029B & “Xhast” shp.k., 

NUIS K12512837I. Vlera  189,218,513.00 leke pa tvsh. 

6. OE “GPG” sh.p.k. NUIS  J64324443V, vlera 192,477,145.00 leke pa tvsh. 

7.OE “Sireta – 2F” sh.p.k., NUIS K51501008J. vlera  194,444,444.00 leke pa tvsh. 

8.BOE “SMO Union” sh.p.k., NUIS J66902042Q & “SMO Vataks” sh.p.k., NUIS L47022001J vlera 

194,537,455.00 leke pa tvsh. 

9.BOE “Eurokos Holding sh.p.k. dega ne Shqiperi NUIS K91727010A vlera  202,752,483.60 leke pa tvsh. 

10.BOE “MF Invest Group” sh.p.k., NUIS L71830013R & “Boshnjaku. B” sh.p.k. NUIS K72627402H, 

vlera  206,096,011.50 leke pa tvsh. 

11.OE “Sterkaj” sh.p.k., NUIS J68310708M, vlera  206,816,387.00 leke pa tvsh. 

12. OE “2T” shpk NUIS K01731001M, vlera  208,579,827.70 leke pa tvsh. 
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13.BOE “Ndregjoni” sh.p.k., NUIS K31329048I & “Liqeni VII”sh.p.k., NUIS K01730502W, vlera  

209,226,340.00  leke pa tvsh.  

14. OE “Euroteorema Peqin” sh.p.k., NUIS J61905050M, vlera  211,661,301.00 leke pa tvsh. 

15.BOE “Curri” sh.p.k NUIS J67902718S, vlera 228,978,645.15 leke pa tvsh.  

16.. OE  “Be-Is” sh.p.k., NUIS K71412003A vlera  230,971,553.00, leke pa tvsh. 

17.OE “Alb-Star” shpk NUIS J62903512W, vlera   237,232,539.49 leke pa tvsh. 

18. OE “Alba Konstruksion” shpk, NUIS J61812013R, vlera 239,437,039.00 leke pa tvsh 

19. OE “Agi Kons” NUIS K21622001M, vlera 247,345,283.00 leke pa tvsh. 

20.OE “Trema Engineering 2” shpk, NUIS K21401004R, vlera 299,675,491.17 leke pa tvsh. 

21. OE “Dabar” NUIS L62409033I. Nuk ka dorëzuar ofertë. 

 

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

1-Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Biba X” shpk & “Kupa” shpk nuk ploteson Kriterin per kapacitetin 

teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” 

a)Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të 

kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të 

procedures së prokurimit. Ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të 

kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë 

një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. 

2-Bashkimi I Operatoreve Ekonomik“Bajrami N” shpk & “Zdravo” shpk nuk ploteson Kriterin per 

kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te 

ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për 

llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e 

zhvillimit të procedures së prokurimit. Ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e 

punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit 

është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. 

3-Operatori Ekonomik “Sireta 2F” sh.p.k nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te 

Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” a) Punë të ngjashme 

për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që 

prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures 

së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë 

së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më 

të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet 

4. Operatori Ekonomik “GPG Company” sh.p.k  nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te 

Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” a) Punë të ngjashme për 

një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të 

realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) 

Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve 

të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës 

limit të kontratës që prokurohet si dhe nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me fuqine 

punetore (nr punonjesve kumulativ), kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë 

kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto 

kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Riveshje aksi rrugor Çermë – 
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Divjakë si dhe degezimet për në fshatrat: Grabian, Cermë Shkumbin – Bishçukas, Dushkecan – 

Hallvaxhias – Gërmenj i Madh”” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.  

5. Bashkimi i operatoreve ekonomik “MF Invest & Boshnjaku B, nuk ploteson Kriterin per kapacitetin 

teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” a) 

Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të 

kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të 

procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të 

kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë 

një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. 

6.  Bashkimi i operatoreve ekonomik “Smo Union” & “SMO Vataksi”  nuk ploteson kriteret e veçanta 

për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë 

kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi 

keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Rikonstruksioni i Rrugës 

nga kryqëzimi Dardhë-Arrëz deri në fshatin Nikolicë" per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend 

të pare. 

7.OE “Dabar“ sh.p.k., pasi nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion per te 

vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Grand Konstruksion M” shpk, NUIS 

L38109801T & “Shkelqim 07” shpk, NUIS K68121808W & “Fled” sh.p.k., NUIS K17621104C me adrese; 

Lagjja 5 Shkurti, Fier Ballsh se oferta e paraqitur, me vlerë 179,527,000.00 lekë pa tvsh është identifikuar 

si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, adresa Rr. 

“Sami Frashëri”, nr. 10, Tirana, Albania, tel: 00355 42 235 597/8 (int. 151), fax: 00355 42 234 885, 

sigurimin e kontratës 10%, 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 14.10.2020. 

Ankesa: Po  

Bashkimi i Operatorëve  Ekonomik “Biba -X” shpk, & “Kupa” shpk me dt 19.10.2020  

Kthyer pergjigje me 23.10.2020 

 

 

  

 

   


