
 

 
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Data 20.11.2020 

 

Për:  BOE 4 A-M. sh.p.k., - NIPT K92005016L, Adresa: “Rruga Artan Lenja”, Pallati i 4 A-M, 

Apartamenti A1, kati i I-re, Tiranë & BONUS sh.p.k., – NIPT K72412009E, Adresa:  

Rruga Jordan Misja, Zona Kadastrale 8330, Tiranë, 

 

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-73615-09-30-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rruga e Malit të Shenjtë, Mali i Tomorrit Loti 2”, me fond 

limit:  663.234.718 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre milion e dyqind e tridhjetë e katër mijë e 

shtatëqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. Afati kohor për ekzekutimin:  12 muaj. 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. BOE 4 A-M. sh.p.k., - NIPT K92005016L & BONUS sh.p.k., – NIPT K72412009E, Vlera  

304.205.688,90 (treqind e kater milion e dyqind e pese mije e gjashteqind e tetedhjete e tete 

presje nentedhjete) lekë pa tvsh, 
2. BOE 2 T sh.p.k., -NIPT- K01731001M & BE – IS shpk NIPT K71412003A- Vlera 

309.287.007,75 (treqind e nente milion e dyqind e tetedhjete e shtate mije e shtate presje 

shtatedhjete e pese) lekë pa tvsh, 

3. OE TREMA ENGINEERING 2 shpk, NIPT- K21401004R Vlera 317.345.053,25 (treqind 

e shtatembedhjete milion e treqind e dyzete e pese mije e pesedhjete e tre presje njezete e pese), 

lekë pa tvsh, 

4. OE ALB – STAR shpk NIPT J62903512W, Vlera 317.505.483,75 (treqind e shtatembedhjete 

milion e peseqind e pese mije e katerqind e tetedhjete e tre presje shtatedhjete e pese) leke pa 

tvsh, 

5. OE AGBES CONSTRUKSION shpk NIPT K32807432W, Vlera 318.976.270,20 (treqind 

e tetembedhjete milion e nenteqind e shtatedhjete e gjashte mije e dyqind e shtatedhjete presje 

njezete) leke pa tvsh, 

6. OE ALB-BUILDING shpk NIPT J69102508C, Vlera 328.996.476,38 (treqind e njezete e 

tete milion e nenteqind e nentedhjete e gjashte mije e katerqind e shtatedhjete e gjashte presje 

tridhjete e tete) leke pa tvsh, 

7. OE SALILLARI shpk NIPT J62903125G, Vlera 336.864.303 (treqind e tridhjete e gjashte 

milion e teteqind e gjashtedhjete e kater mije treqind e tre) leke pa tvsh, 

8. BOE G.P.G. COMPANY shpk NIPT J64324443V & SENKA shpk NIPT J94808405Q, 

Vlera 337.419.592 (treqind e tridhjete e shtate milion e katerqind e nentembedhjete mije e 

peseqind e nentedhjete e dy) leke pa tvsh,  



 

9. OE CURRI shpk NIPT J67902718S, Vlera 375.374.964,30 (treqind e shtatedhjete e pese 

milion e treqind e shtatedhjete e kater mije e nenteqind e gjashtedhjete e kater presje tridhjete) 

leke pa tvsh,  

10.   BOE HASTOÇI shpk NIPT J62028009B & LEON KONSTRUKSION shpk NIPT 

K71820009I, & ULZA shpk NIPT J67902928O Vlera 387.490.934 (treqind e tetedhjete e 

shtate milion e katerqind e nentedhjete mije e nenteqind e tridhjete e kater) leke pa tvsh, 

11. OE GENER 2 shpk NIPT K58615301M Vlera   397.280.924,63 (treqind e nentedhjete e 

shtate milion e dyqind e tetedhjete mije e nenteqind e njezete e kater presje gjashtedhjete e tre) 

leke pa tvsh, 

12. OE ALBA KONSTRUKSION shpk NIPT   J61812013R & ED KONSTRUKSION shpk, 

NIPT K61625001I, Vlera 410.125.066 (katerqind e dhjete milion e njeqind e njezete e pese mije 

e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh, 

13.  BOE PE - VLA - KU NIPT - K61716013M, &  BIBA-X  shpk NIPT K32618815N Vlera 

417.834.579,75 (katerqind e shtatembedhjete milion e teteqind e tridhjete e kater mije e peseqind 

e shtatedhjete e nente presje shtatedhjete e pese) leke pa tvsh,  

14.  OE FUSHA   shpk, NIPT  J61922018S, Vlera  431.110.092,53 (katerqind e tridhjete e nje 

milion e njeqind e dhjete mije e nentedhjete e dy presje pesedhjete e tre) leke pa tvsh, 

15. OE GECI shpk NIPT K71829801O, Vlera 518.885.866,80 (peseqind e tetembedhjete milion 

e teteqind e tetedhjete e pese mije e teteqind e gjashtedhjete e gjashte presje tetedhjete) leke pa 

tvsh, 

16. OE A. N. K. shpk NIPT J92408001N Vlera 636.939.489,40 (gjashteqind e tridhjete e gjashte 

million e nenteqind e tridhjete e nente mije e katerqind e tetedhjete e nente presje dyzete) lek pa 

tvsh, 

17. BOE  S I R E T A  2F shpk NIPT K51501008J & VEGA shpk NIPT K01524006L, Vlera 

306,999,999  (treqind e gjashte million e nenteqind e nentedhjete e nente mije e nenteqind e 

nentedhjete e nente) lekë pa tvsh, 

18. BOE FLED shpk NIPT  K17621104C & SHKELQIMI 07 shpk, NIPT K68121808W, & 

GRAND KONSTRUKSION M shpk NIPT L38109801T& DESARET COMPANY shpk 

NIPT K01816001J & TOTILA shpk NIPT K13001010G, Vlera 321 215 213(treqind e njezete 

e nje milion e dyqind e pesembedhjete mije e dyqind e trembedhjete) leke pa tvsh, 

19. BOE B93 II shpk NIPT L52209050O &  B-93  shpk, NIPT J62903508R & NDREGJONI 

shpk NIPT K31329048I & EGLAND shpk NIPT J96829419D, &  Shendelli shpk NIPT 

K07924803N, Vlera 371 491 923 (treqind e shtatedhjete e nje million e katerqind e nentedhjete 

e nje mije e nenteqind e njezete e tre) leke pa tvsh, 

20. BOE ARIFAJ shpk NIPT J76418907K, & DENIS-05 shpk NIPT K51518029B, & XHAST 

shpk, NIPT K12512837I, Vlera 381 546 813(treqind e tetedhjete e nje milion e peseqind e 

dyzete e gjashte mije e teteqind e trembedhjete) leke pa tvsh, 

21. BOE V.A.S. Konstruksion shpk, NIPT L61322023P & STERKAJ shpk, NIPT 

J68310708M, & EVEREST shpk NIPT J78311921L, Vlera 389 401 167.8 (treqind e tetedhjete 

e nente million e katerqind e nje mije e njeqind e gjashtedhjete e shtate presje trete) leke pa tvsh, 

22. OE K-AAV shpk NIPT L51506025C, Vlera 530 328 222 (peseqind e tridhjete million e treqind 

e njezete e tete mije e dyqind e njezete e dy) leke pa tvsh 

23. BOE Vellezerit Hysa shpk, NIPT K12911201C & T&T BETON shpk NIPT K83103001E, 

Vlera 308 371 831 (Vlera treqind e tete million e treqind e shtatedhjete e nje mije e teteqind e 

tridhjete e nje) leke pa tvsh, 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE  S I R E T A  2F shpk NIPT K51501008J & VEGA shpk NIPT K01524006L, per arsye 

se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT 

"Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. 
2. BOE FLED shpk NIPT  K17621104C & SHKELQIMI 07 shpk, NIPT K68121808W, & 

GRAND KONSTRUKSION M shpk NIPT L38109801T& DESARET COMPANY shpk 

NIPT K01816001J & TOTILA shpk NIPT K13001010G, per arsye se nuk ploteson Kriterin 



 

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

3. BOE B93 II shpk NIPT L52209050O &  B-93  shpk, NIPT J62903508R & NDREGJONI 

shpk NIPT K31329048I & EGLAND shpk NIPT J96829419D, &  Shendelli shpk NIPT 

K07924803N, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve 

te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. 
4. BOE ARIFAJ shpk NIPT J76418907K, & DENIS-05 shpk NIPT K51518029B, & XHAST 

shpk, NIPT K12512837I, per arsye se nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen 

me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative, 
5. BOE V.A.S. Konstruksion shpk, NIPT L61322023P & STERKAJ shpk, NIPT 

J68310708M, & EVEREST shpk NIPT J78311921L, per arsye se nuk ploteson Kriterin per 

kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne 
realizimin pune te ngjashme, pasi nuk arrijne shumen e kontratatave te ngjashme ne raport 
me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh. 

6. OE K-AAV shpk NIPT L51506025C per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik 

pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te 
ngjashme. Nuk ploteson kriterin 2.3.4 “Operatoret ekonomike duhet te disponojne licensat e 
nevojshme per zbatimin e kontrates”. nuk ploteson kriterin 2.2. Per kapacitetin ekonomik dhe 
financiar: 2.2.1 Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit 
2017, 2018 dhe 2019. Nuk ploteson kriterin 2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të ketë nje 
punësim mesatar i të paktën 180 punonjës për periudhën Qershor 2020 – Korrik 2020, 

7. BOE Vellezerit Hysa shpk, NIPT K12911201C & T&T BETON shpk NIPT K83103001E, 

per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne 

DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme, pasi nuk arrijne shumen e 
kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim 
operatoresh. 
 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojmë BOE 4 A-M. sh.p.k., - NIPT K92005016L, 

Adresa: “Rruga Artan Lenja”, Pallati i 4 A-M, Apartamenti A1, kati i I-re, Tiranë & BONUS sh.p.k., – 

NIPT K72412009E, Adresa:  Rruga Jordan Misja, Zona Kadastrale 8330, Tiranë, se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme 304.205.688,90 (treqind e kater milion e dyqind e pese mije e gjashteqind 

e tetedhjete e tete presje nentedhjete) lekë 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 309.287.007,75 (treqind e nente milion e dyqind e tetedhjete e shtate mije e shtate 

presje shtatedhjete e pese) lekë 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 06.11.2020 

 

Ankesa:  Nuk ka 

 

Dritan AGOLLI 

 

Drejtor Ekzekutiv 

 

Konceptoi: E.Petushi 


