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Fitues në Lotin 7 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Ulëza – Ndërtim” sh.p.k NUIS 
J67902928O, me adresë: Njesia bashkiake nr 5, rruga Zef Jubani, ndertesa 15, hyrja 19, ap 1, kodi 
postar 1019, Tirane & “G.P.G. Company” sh.p.k NUIS J64324443V, me adresë: Lagjja 18 Tetori, 
godine 1 kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut, Fier Lushnje se 
oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën  277,400,000 lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 99.51 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.  
 
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 klasifikimin përfundimtar, 
oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë 
dhe shifra]. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për: BOE “Alb Building sh.p.k. NUIS J69102508C, me adresë: Njësia bashkiake nr.9, Rruga: “Asim 
Vokshi", Ndertesa nr.14, Hyrja 4, Ap. 6, Tiranë  & Liqeni VII sh.a NUIS K01730502Ë, me adresë: 
me seli në Durrës, Shqipëri. 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 2: REF-54452-03-16-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Lotin 2 “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Krujë” 
 
Objekti i minikonkursit: “Rindërtimi i objektit Shkolla 9-vjecare dhe Kopshti Ramazan Jangozi” dhe 
“Rindertimi i Shkolles 9-vjecare dhe Kopshti Kastrioti Derven”. 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: Alb Building sh.p.k.  NUIS J69102508C & Liqeni VII sha NUIS K01730502Ë. 

  
4. OE “ALB-STAR” sh.p.k, NUIS J62903512W. 
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5. BOE “Alko Impex General Construction” sh.p.k NUIS K91326028I & “Sireta 2F” sh.p.k NUIS 
K51501008J  & IBN sh.p.k NUIS G10215236F. 

 
6. BOE “Ergi” sh.p.k NUIS K02727229P  & “BE IS” sh.p.k NUIS K71412003A  & “2 T” sh.p.k 

NUIS K01731001M. 
 
7. BOE “CURRI” sh.p.k NUIS J67902718S & “Agri Construksion” sh.p.k NUIS K01725001F. 
 
8. BOE “Dion-AL” sh.p.k NUIS K67917301H & “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS L42019004I . 
 
9. BOE “Alba Konstruksion” NUIS J61812013R & “Ed Konstruksion” sh.p.k  NUIS K61625001I. 
 
10. BOE “Fusha” sh.p.k NUIS J61922018S  & “Shansi Invest” sh.p.k NUIS J61924002T & “A&E 

Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E. 
 
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. 
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 “R&T” sh.p.k NUIS J61901094G  & “A.E. Distribution” sh.p.k  NUIS K21915002R & 
“Consulting &Management Albania” sh.p.k NUIS K82206013U. 

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

J64324443V. 
20. BOE “Shijaku” sh.p.k NUIS J64102272V& & “CO 1 Rroku Konstruksion Tiranë” sh.p.k  & 

“Infrakonsult” sh.p.k NUIS L21512022F 
* * * 

 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. BOE “Alb Building sh.p.k.  NUIS J69102508C & “Liqeni VII” sha NUIS K01730502W. 
Vlera 152,165,757 (njëqind e pesëdhejtë e dy milion e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind 
e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh.  
Pikët 86.54  
 
2.  BOE “Pe-vla- ku” sh.p.k NUIS K61716013M dhe “Pe-vla-ku dega Kosove” & “BIBA-X” shpk 
NUIS K32618815N. 
Vlera  147,309,403 (njëqind e dyzetë e shtatë milion e treqind e nëntë mijë e katërqind e tre) lekë pa 
tvsh.  
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Pikët  86.03. 
 
3. BOE “Dion-AL” sh.p.k NUIS K67917301H & “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS L42019004I. 
Vlera 155,276,000 (njëqind e pesëdhjetë e pesë milion e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa 
tvsh. 
 
Pikët 85.53 
 
4. OE “GJIKURIA”, NUIS J62903456H. 
Vlera 155,000,000 (njëqind e pesëdhjetë e pesë milion) lekë pa tvsh.  
Pikët 85.22 
 
5. BOE “R&T” sh.p.k NUIS J61901094G  & “A.E. Distribution” sh.p.k  NUIS K21915002R & 
“Consulting &Management Albania” sh.p.k NUIS K82206013U 
 
Vlera  160,259,680 (njëqind e gjashtëdhjetë milion e dyqind e pesëdhejtë e nëntë mijë e gjashtëqind 
e tetëdhjetë) lekë pa tvsh. 
Pikët 83.99 
 
6. OE “AGI KONS” sh.p.k., NUIS K21622001M. 
 Vlera 153,784,542 (njëqind e pesëdhjetë e tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë e katër mijë e pesëqind 
e dyzetë e dy) lekë pa tvsh. 
 
Pikët 83.83 
 
7. BOE “2T” shpk NUIS  K01731001M & “Ergi” shpk NUIS K02727229P & “Be-is shpk” NUIS 
K71412003A. 
Vlera 161,069,072.68 (njeqind e gjashtëdhjetë e një milion e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e shtatëdhejtë 
e dy) lekë pa tvsh. 
 
Pikët 82.06 
 
 
8. BOE “CURRI” sh.p.k NUIS J67902718S & “Agri Construksion” sh.p.k NUIS K01725001F. 
Vlera 161,069,072 (njëqind e gjashtëdhjetë e një milion e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e shtatëdhejtë e 
dy) 
 
Pikët 81.92 
 
9. BOE “Senka” sh.p.k  NUIS J94808405Q & “Dajti Park 2007” sh.p.k NUIS K11507003S  & 
“Erzeni/SH” sh.p.k NUIS J66902027T. 
Vlera 160,878,465 (njëqind e gjashtëdhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e katërqind e 
gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 
 
Pikët 81.63 
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10. BOE “Shijaku” sh.p.k NUIS J64102272V& & “CO 1 Rroku Konstruksion Tiranë” sh.p.k  & 
“Infrakonsult” sh.p.k NUIS L21512022F. 
Vlera 161,000,000 (njëqind e gjashtëdhjetë milion) lekë pa tvsh. 
Pikët 81.60 
11. BOE “Alko Impex General Construction” sh.p.k. NUIS K91326028I & “Sireta 2F” sh.p.k NUIS 
K51501008J  & “IBN” sh.p.k NUIS G10215236F. 
Vlera 149,000,000 (njëqind e dyzetë e nëntë milion) lekë pa tvsh. 
 
Pikët 87.61 
12. BOE “Salillari” sh.p.k  NUIS J62903125G & “Shkelqimi 07” sh.p.k NUIS K68121808W 
Vlera 137,596,695 (njëqind e tridhjetë e shtatë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e 
gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 
 
Pikët               89.70  
 
13. 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  127,883,900 (njëqind e njëzetë e shtatë milion e tetëqind e tetëdhjetë e tre mijë e nëntëqind) 
lekë pa tvsh. 
 
Pikët 100  
 
14.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 146,453,500 lekë pa tvsh. 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
1. 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.  
Ofertë anomalisht e ulët në kohë për realizimin e objektit të kontratës (3 muaj nga 6 muaj të përcaktuar 
nga Autoriteti). Pas shqyrtimit të argumentimit të paraqitur nga ofertuesi BOE, autoritei vlerëson se 
afati i realizimit të punimeve 3 muaj nuk ëshë i mjaftueshëm për realizimin me cilësinë dhe vlerën e 
kërkuar nga Autoriteti Përgjegjës dhe si e tillë kjo ofertë skualifikohet. 
 
*Përsa i përketë operatorëve të mëpoahtëm, bazuar në përcaktimet e pikës 2.12 të Njoftimit të 
Kontratës 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. 
 
1. BOE “Alko Impex General Construction” sh.p.k. NUIS K91326028I & “Sireta 2F” sh.p.k NUIS 
K51501008J  & “IBN” sh.p.k NUIS G10215236F. 
Vlera 149,000,000 (njëqind e dyzetë e nëntë milion) lekë pa tvsh. 
Pikët 87.61 



Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë  3 Shtator 2020                              Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           22/206  

 

Fitues në Lotin 6 
2. BOE “Salillari” sh.p.k  NUIS J62903125G & “Shkelqimi 07” sh.p.k NUIS K68121808W 
Vlera 137,596,695 (njëqind e tridhjetë e shtatë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e 
gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 
 
Pikët               89.71  
Fitues në Lotin 7 
 
3. 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  127,883,900 (njëqind e njëzetë e shtatë milion e tetëqind e tetëdhjetë e tre mijë e nëntëqind) 
lekë pa tvsh. 
Pikwt 100 
 
Fitues në Lotin 1 
 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE: “Alb Building sh.p.k NUIS 
J69102508C, me adresë: Njësia bashkiake nr.9, Rruga: “Asim Vokshi", Ndertesa nr.14, Hyrja 4, Ap. 
6, Tiranë & “Liqeni VII” sh.a NUIS K01730502W, me adresë: me seli në Durrës, se oferta e paraqitur 
nga ana juaj në vlerën  Vlera 152,165,757 (njëqind e pesëdhejtë e dy milion e njëqind e gjashtëdhjetë 
e pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 86.54 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.  
 
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 klasifikimin përfundimtar, 
oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë 
dhe shifra]. 
 
Ankesa: Jo 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ 
 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 


