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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data: 15. 07. 2020] 

 

Për:  BOE “Spektri” sh.p.k NUIS J62903555F, adresa: Lagjja “Konferenca e Pezës” Fier & “Ed 

Konstruskion” sh.p.k NUIS K61625001I, adresa: Njesia Administrative nr.7, Rruga 

Frederik Shiroka, Ndertesa 6, Hyrja 10, Apartamenti 6,  Tiranë. 

 

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” 

Numri i referencës së proçedurës: REF- 57238-04-30-2020.  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i godinës së re dhe parkimit të Bashkisë Divjakë”. 

Kohëzgjatja e kontratës: 16 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 “S.M.O Union” sh.p.k NUIS J66902042Q” & “Shkelqimi - 07“ sh.p.k  NUIS K68121808W. 

Vlera 134,427,053 lekë pa tvsh. 

2. BOE “Arifaj” sh.p.k NUIS  J76418907K & “Denisi 05” sh.p.k NUIS K51518029B & “XHAST” sh.p.k  

NUIS K12512837I. Vlera 136532771 lekë pa tvsh. 

3. BOE “Spektri” sh.p.k NUIS J62903555F & “Ed Konstruskion” sh.p.k NUIS K61625001I. Vlera 

140,788,187 lekë pa tvsh. 

4. BOE “ZDRAVO” sh.p.k NUIS J84003411K & “INERTI” sh.p.k NUIS J66926804L. Vlera 

141941842.27 lekë pa tvsh. 

5. BOE “IBN” sh.p.k NUIS L21309010H & “SIRETA 2F” sh.p.k K51501008J & “AGRI 

CONSTRUCTION” sh.p.k NUIS K01725001F. Vlera 142,555,685 lekë pa tvsh. 

6. BOE “Progeen” sh.p.k NUIS L32113001C & “Gjoka Konstruksion” sh.p.k NUIS J91815014U. Vlera 

144,552,111 lekë pa tvsh. 

7. OE “Kevin Construksion” sh.p.k NUIS K71401004W. Vlera 155,606,925 lekë pa tvsh. 

8. BOE “LLAZO” sh.p.k NUIS K24218401K & “METEO” sh.p.k L26310801C & “BESTA” sh.p.k 

NJUIS J62903182B. Vlera 162,765,471 lekë pa tvsh. 

9. BOE "AVDULI" sh.p.k J66703306O & ”BAHAS” sh.p.k NUIS J61827083D. Vlera 159,198,274.00 

lekë pa tvsh. 

10. OE “GPG COMPANY” sh.p.k NUIS J64324443V. Vlera 164,290,168.00 lekë pa tvsh. 
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11. BOE “MF Invest Group”sh.p.k NUIS L71830010R & "ALKO IMPEX, General” sh.p.k NUIS 

K91326028I. Vlera 164,819,087 lekë pa tvsh. 

12. BOE “Sterkaj” sh.p.k NUIS J68310708M & “Bajrami N” sh.p.k NUIS K02727202O. Vlera 

165,463,354.07 lekë pa tvsh. 

13. BOE “Arkonstudio” sh.p.k L42019004I & “Modeste” sh.p.k NUIS J62903413B & “STE-LA 2000” 

sh.p.k NUIS K12518401O. Vlera 166,803,465 lekë pa tvsh. 

14. OE “Nika” sh.p.k NUIS J76705047U. Vlera 187,156,645.00 lekë pa tvsh. 

15. OE “Leon Konstruksion” sh.p.k NUIS K71820009I. Vlera  175,835,493.16 lekë pa tvsh. 

16. OE “Agi Kons” sh.p.k NUIS K21622001M. Vlera 181,761,681 lekë pa tvsh. 

17. OE “Alba Konstruksion” sh.p.k NUIS J61812013R. Vlera 183,942,959.65 lekë pa tvsh. 

18. OE “Aurora Konstruksion” sh.p.k NUIS K02017003I. Vlera  189,835,986 lekë pa tvsh. 

19. OE “Elda - Vl” sh.p.k NUIS K67106202W. Nuk ka dorëzuar ofertë. 

 

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1.OE “Elda - Vl” sh.p.k. Nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion. 

2.BOE “ZDRAVO” sh.p.k & “INERTI” sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST për                                                                                                                                 

punë të ngjashme, sepse nuk plotesojn shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre 

persiper ne kete bashkim operatoresh. 

3.BOE "AVDULI" sh.p.k & ”BAHAS” sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST për                                                                                                          

punë të ngjashme, pasi kontratat e paraqitura nga OE  “Avdul” sh.p.k, me perqindjen me te larte ne kete 

pjemarrje, nuk ploteson shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre persiper ne 

kete bashkim operatoresh. Gjithashtu, OE  “Bahas“ sh.p.k ka paraqitur vetem nje kontratë të vetme dhe 

është “Masa te integruara te energjise per tre ndertesa te trashegimise arkitekturore ne Shqiperi ” pra, ka 

paraqitur nje kontratë të vetme i cili nuk mund të konsiderohet si punim i ngjashëm. 

                                                                                                                                                                                                                        

4. BOE “Arifaj” sh.p.k & “Denisi 05” sh.p.k & “XHAST” sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST për 

punë te ngjashme, pasi  BOE nuk ploteson shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e 

marre persiper ne kete bashkim operatoresh, konkretisht OE “Arifaj”  si pjestari me perqindje me te larte 

me ne kete bashkim operatoresh ka sjell nje kontrate te ngashme “Banesat Sociale  Seksioni III dhe shtese 

kontrate” ne periudhen 2015-2017 (faturat brenda aftit te kesaj kontrate sipas kriterit te DST, nuk ploteson 

vleren 103,434,749 pa tvsh per nje objekt te ngjashem). Gjithashtu OE “Xhast” sh.p.k., dhe “OE “Denis-

05”  kane paraqitur vetem nga nje kontrate te ngjashme,  poshte vleres se kerkuar ne raport me perqindjen 

ne kete pjesemarrje                                                                                                                                                                                                                                      

5. OE “GPG COMPANY” sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST “Përvojë të suksesshme në realizimin 

e të paktën: a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga 

data e zhvillimit të procedurës 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.”                                                                                                                                                                                                                             
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6. BOE “S.M.O Union” sh.p.k & “Shkelqimi - 07“ sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1  

për punë te ngjashme, nuk ploteson shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre 

persiper ne kete bashkim operatoresh, Konkretisht OE “SMO Union”  si pjestari me perqindje me te larte 

ne kete bashkim operatoresh ka sjell kontrata të një natyre të ndryshme (rruge, sheshe, diga, etj) dhe/ose 

poshte vleres se kerkuar ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh. 

*** 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Spektri” sh.p.k NUIS J62903555F, 

adresa: Lagjja “Konferenca Pezës” Fier & “Ed Konstruskion” sh.p.k NUIS K61625001I, adresa: Njesia 

Administrative nr.7, Rruga Frederik Shiroka, Ndertesa 6, Hyrja 10, Apartamenti 6,  Tiranë, se oferta e 

paraqitur, me vlerë 140,788,187  lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor: Fondit Shqiptar të Zhvillimit, adresa: 

Rruga “Sami Frashëri”, nr. 10, Tiranë,  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 17.06.2020. 

Ankesa: Ka paraqitur ankesë bashkimi i operatorëve Ekonomikë “Kevin Construksion” sh.p.k, në datën 

22.06.2020 ka marrë përgjigje në datë 29.06.2020. Ka paraqitur ankesë BOE “S.M.O Union” sh.p.k NUIS 

J66902042Q” & “Shkelqimi - 07“ sh.p.k në datën 24.06.2020 ka marrë përgjigje në datë 30.06.2020. 

 

 

Dritan AGOLLI 

 

  Drejtori Ekzekutiv 

 

 

 

 

 

 

 


