
 

 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Data 29.10.2020 

 

Për:  BOE Arifaj sh.p.k, NIPT J76418907K & Denis -05 sh.p.k NIPT  K51518029B & Xhast 

sh.p.k, NIPT K12512837I, me adrese:  Rruga Urani Pano, Ap.C-07, Kati gjashte, Hyrja 10, 

Tiranë, 

 

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-68688-08-13-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikualifikim Urban i Unazës së Re Berat”, me fond limit:  

666.656.386 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë 

e treqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. Kohëzgjatja e kontratës 12 muaj. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] Nuk ka patur 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. BOE “Arifaj” sh.p.k , NIPT  J76418907K “Denis -05” sh.p.k NIPT K51518029B  “Xhast” 

sh.p.k NIPT K12512837I me vlere 340.036.697 (treqind e dyzete milion e tridhjete e gjashte 

mije e gjashteqind e nentedhjete e shtate) leke pa tvsh, 

2. BOE “Sireta” sh.p.kNIPT K51501008J& “Euro Alb” sh.p.k NIPTK66613407H  & “Agri 

Construksion” sh.p.k, NIPT K01725001F, me vlere 411.111.111 (katerqind e njembedhjete 

milion e njeqind e njembedhjete muje e njeqind e njembedhjete) leke pa tvsh, 

3. OE “Vellezerit Hysa” sh.p.k, NIPTK12911201C, me vlere 406.109.682 (katerqind e gjashte 

milion e njeqind e nente mije e gjashteqind e tetedhjete e dy) lek pa tvsh, 

4. OE “G.P.G. Company” sh.p.k, NIPT J64324443V, me vlere 444.861.154 (katerqind e 

dyzete e kater milion e teteqind e gjashtedhjete e nje mije e njeqind e pesedhjete e kater) 

leke pa tvsh, 

5. BOE “Hastoçi” sh.p.k  NIPT J62028009B & “Be-IS” sh.p.k NIPT K71412003A, me vlere  

476.145.492,10 (katerqind e shtatedhjete e gjashte milion e njeqind e dyzete e pese mije e 

katerqin e dyzete e pese presje dhjete) leke pa tvsh, 
6. BOE “Curri” sh.p.k  NIPT J67902718S & “Xhengo” sh.p.k NIPT J64103171M, me vlere 

490.166.348,56 (katerqind e nentedhjete milion e njeqind e gjashtedhjete e gjashte mije e 

treqind e dyzete e tete presje pesedhjete e gjashte) leke pa tvsh, 

7. OE “Alb Building” sh.p.k, NIPT J69102508C, me vlere 494.201.957,88 (katerqind e 

nentedhjete e kater million e dyqind e nje mije e nenteqind e pesedhjete e shtate presje 

tetedhjete e tete) leke pa tvsh, 

8. OE “Agi Kons” sh.p.k NIPT 21622001M me vlere 500.631.708 (peseqind milion e 

gjashteqind e tridhjete e nje mije e shtateqind e tete) leke pa tvsh. 

9. OE “2 T” sh.p.k, NIPT K01731001M, me vlere 548.280.997,85 peseqind e dyzete e tete 

milion  e dyqind e tetedhjete mije e nenteqind e nentedhjete e shtate presje tetedhjete e 

pese) leke pa tvsh, 

10. BOE “Besta” sh.p.k, NIPT J62903182B  & T T Beton” sh.p.k  NIPT K83103001E &               

“Alba Konstruksion” sh.p.k NIPT J61812013R, me vlere 570.800.741(peseqind e 

shtatedhjete million e teteqind mije e shtateqind e dyzete e nje) leke pa tvsh, 



 

11. OE “Pe - Vla – Ku” sh.p.k NIPT K61716013M, me vlere 585.986.403,21 (peseqind e 

tetedhjete e pese milion e nenteqind e tetedhjete e gjashte mije e katerqind e tre presje 

njezete e nje) leke pa tvsh. 

12. OE "Gener 2" sh.p.k, NIPT K58615301M me vlere 646.889.526,75 (gjashteqind e dyzete e 

gjashte milion e teteqind e tetedhjete e nente mije e peseqind e njezete e gjashte presje 

shtatedhjete e pese) leke pa tvsh, 

13. BOE “S.M.O. Union” sh.p.k, NIPT J66902042Q & “Shkëlqimi 07” sh.p.k NIPT 

K68121808W & “Grand Konstruksion” sh.p.k NIPT  L38109801T & “Fled” sh.p.k NIPT 

K17621104C, me vlere 349,496,403 (treqind e dyzete e nente milion e laterqind e 

nentedhjete e gjashte mije e katerqind e tre) leke pa tvsh. 

14. OE “K-AAV” sh.p.k, NIPT L51506025C me vlere 356,646,804 (treqind e pesedhjete e 

gjashte milion e gjashteqind e dyzete e gjashte mije e teteqind e kater) leke pa tvsh, 

15. OE “Bonus” sh.p. k nuk ka paraqitur dokumentacion, Vlera 0 (zero) 

16. OE “Senka” sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentacion, Vlera 0 (zero) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE “S.M.O. Union” sh.p.k, NIPT J66902042Q & “Shkëlqimi 07” sh.p.k NIPT 

K68121808W & “Grand Konstruksion” sh.p.k NIPT  L38109801T & “Fled” sh.p.k NIPT 

K17621104C, per arsye se nuk plotesone piken 2.3.1 Përvojë të suksesshme, BOE nuk 

ploteson kontratat e ngjashme ne natyre dhe ne vlere 

2. OE “K-AAV” sh.p.k, NIPT L51506025C per arsye se Operatori ekonomik nuk permbush 

kriteret per punet e ngjashme, numrin e punonjesve dhe pikat e licences. 

3. OE “Bonus” sh.p. k nuk ka paraqitur dokumentacion, Operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

oferte financiare, nuk ka kontrata te ngjashme dhe kapacitete teknike 

4. OE “Senka” sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentacion. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

oferte financiare, nuk ka kontrata te ngjashme dhe kapacitete teknike 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojmë BOE Arifaj sh.p.k, NIPT J76418907K & 

Denis -05 sh.p.k NIPT  K51518029B & Xhast sh.p.k, NIPT K12512837I, me adrese:  Rruga Urani 

Pano, Ap.C-07, Kati gjashte, Hyrja 10, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme  

340.036.697 (treqind e dyzete milion e tridhjete e gjashte mije e gjashteqind e nentedhjete e shtate) 

leke pa tvsh 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, 

siç parashikohet në dokumentet 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, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej 406.109.682 (katerqind e gjashte milion e njeqind e nente mije e gjashteqind e 

tetedhjete e dy) lek pa tvsh, 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 18.09.2020 

 

Ankesa:  Ka 

Ka marre pergjigje në datë 02.10.2020 

 

 


