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11/11/2022 

 

 
Shtojca 14 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK) 

[11.11.2022] 

 

Drejtuar:  OE “ARIFAJ” shpk NUIS J76418907K, me adresë: Rruga Urani Pano, 

Ap.C-07, Kati gjashtë, Hyrja 10. Tiranë & & “DENIS-05” shpk, 

NIUS K51518029B me adresë: Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Hamid 

Shijaku, Banesa 22, Hyrja 2, Apartamenti 7, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” për punë publike. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Investime për transformimin e 

fshatrave me potencial turistik në zona të integruara të akomodimit dhe 

shërbimeve “ .  

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF- 46959-10-21-2022  

Fondi limit:  495 904 988 (katërqind e nëntëdhjetë e pesë milion e 

nëntëqind e katër mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë  pa TVSH. 

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj nga lidhja e marrëveshjes. 

Publikimet e mëparshme : Nuk ka 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme 

bazuar ne kosto  X 

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë  kanë marrë pjesë 

operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

1. BOE “ARIFAJ” shpk NUIS J76418907K & “DENIS-05” shpk, NUIS 

K51518029B, vlera 317,383,059 lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 279,00 

2. BOE “ZDRAVO” shpk NUIS J84003411K & “BAJRAMI N” shpk NUIS 

K02727202O, vlera 382 726 951 lekë pa tvsh 
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Totali i pikëve të marra 259,20 

 

3. BOE “JUNIK” shpk NUIS J68007522L & “NDERTIMI” shpk NUIS K11325002C 

vlera 366 601 196 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 256,80 

4. BOE “ALB TIEFBAU” shpk NUIS J66703049C & “ MELA.” sh.p.k, NUIS 

K82230002K, vlera 385 840 217 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 241,80 

5. BOE “GLAVENICA” shpk NUIS K17710805A & “ED KONSTRUKSION” shpk NUIS 

K61625001 & “B93 II” shpk NUIS L52209050O & “VIANTE Konstruksion” 

shpk NUIS K47103804L, vlera 384 991 462 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 238,20  

6. OE “4 A-M” shpk NUIS K92005016L vlera 387 385 995.7 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 231,60 

7. OE “ALBAVIA” shpk NUIS J81527001Q vlera 418 930 762 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 222,00 

8. BOE “MF INVEST GROUP” shpk NUIS L71830010R & “ALKO-IMPEX General 

Construcion” NUIS K91326028I vlera 389 697 650 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 222,00 

9. BOE “S.M.O.UNION” shpk  NUIS J66902042Q & “BLERIMI” NUIS J62903384G 

vlera 444 890 060 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 219,60 

10. OE “GJIKURIA” shpk NUIS J62903456H, vlera 446 305 895 lekë pa 

tvsh 

Totali i pikëve të marra 214,80 

11. BOE “ALMO KONSTRUKSION” shpk NUISJ91915001P & “EURONDERTIMI 

2000” shpk NUIS K02003001O vlera 434 202 530 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 205,80 

12. OE “CURRI” shpk NUIS J67902718S vlera 457 851 012 lekë pa 

tvsh 

Totali i pikëve të marra 204,00 

13. OE “VELLEZERIT HYSA” shpk NUIS vlera 446235942 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 195,60 

14. OE “BE - IS” shpk NUIS K71412003A & “ERGI” shpk NUIS 

K02727229P vlera 488 460 990 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 186,60 

15. BOE “EURO-ALB” shpk NUIS K66613407H & “KLAJGER KONSTRUKSION” 

shpk NUIS K51423028P & “S I R E T A 2F” shpk NUIS K51501008J, vlera  

339 407 762 lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra: Nuk është vlerësuar me pikë pasi është 

skualifikuar. 

16. OE “DON JURGE” shpk  nuk ka paraqitur oferte financiare, si 

dhe  nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin 

teknik, financiar dhe profesional 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 
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1. BOE “EURO-ALB” shpk NUIS K66613407H & “KLAJGER KONSTRUKSION” shpk 

NUIS K51423028P & “S I R E T A 2F” shpk NUIS K51501008J 

skualifikohet pasi nuk plotëson Kriterin për kapacitetin teknik 

pika 2.3.1. të Kritereve të vecante në DT për objektin “Investime 

për transformimin e fshatrave me potencial turistik në zona të 

integruara të akomodimit dhe shërbimeve”, për sa i përket  "Përvojës 
së suksesshme në realizimin e punëve 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 pese vitet të fundit nga 

data e publikimit te njoftimit te kontrates ose b) Punë të ngjashme 

deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e 

marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit nga data e publikimit 

te njoftimit te kontrates është në një vlerë jo më të vogël se 

dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. 

Konkretisht, OE “Klagjer Konstruksion” shpk si anëtarë i këtij bashkimi 

operatorësh nuk arrin vlerën e kërkuar sipas përqindjes së marrë përsipër 

në këtë bashkim dhe për këtë arsye skualifikohet. 

2. OE “DON JURGE” shpk skualifikohet, pasi nuk ka paraqitur ofertë 

financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion për të vërtetuar 

kapacitetin teknik, financiar dhe profesional. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatori 

ekonomik i mëposhtëm është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës 

së prokurimit: 

- BOE “ARIFAJ” shpk NUIS J76418907K & “DENIS-05” shpk, NUIS 

K51518029B, vlera 317,383,059 lekë pa tvsh. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas 

përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për 

Prokurimin Publik”. 

 

 

 

 

 
Dritan AGOLLI 

DREJTOR EKZEKUTIV 
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