
 

 
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Data 04.12.2020 

 

Për:  OE BEAN shpk NIPT- J72510445Q 

Adresa: Lagjja Qendër, pranë shkollës 8 vjeçare Levan Fier 
 

 

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-68775-08-14-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikualifikim i qendrës së Corovodës (Faza II)”, me fond 

limit:  266.107.774 (dyqind e gjashtedhjete e gjashte milion e njeqind e shtate mije e shtateqind e 

shtatedhjete e kater) lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  9 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 BEAN shpk NIPT- J72510445Q & KUPA shpk, NIPT K51615512C Vlera 150.256.435, 

(njeqind e pesedhjete milion e dyqind e pesedhjete e gjashte mije e katerqind e tridhjete e 

pese) lekë pa tvsh, 

2. OE BESTA shpk NIPT- J62903182B, Vlera 190.647.030 (njeqind e nentedhjete milion e 

gjashteqind e dyzete e shtate mije e tridhjete) leke pa tvsh, 

3. BOE LEON KONSTRUKSION shpk NIPT K71820009I & LLAZO shpk NIPT 

K24218401K, Vlera 191.065.380 (njeqind e nentedhjete e nje milion e gjashtedhjete e pese 

mije e treqind e tetedhjete) leke pa tvsh, 

4. OE S I R E T A 2F shpk NIPT K51501008J, Vlera 192.833.339 (njeqind e nentedhjete e dy 

milion e teteqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjete e nente) leke pa tvsh,  

5. OE 2 T shpk NIPT K01731001M Vlera 204.899.779,56 (dyqind e kater million e teteqind e 

nentedhjete e nente mije e shtateqind e shtatedhjete e nente presje pesedhjete e gjashte) 

leke pa tvsh, 

6. OE BE - IS. sh.p.k., - NIPT K71412003A, Vlera 210.704.861 (dyqind e dhjete million e 

shtateqind e kater mije e teteqind e gjashtedhjete e nje) leke pa tvsh, 

7. BOE LIQENI VII shpk NIPT K01730502W, & Ndregjoni shpk, NIPT K31329048I Vlera 

212.071.192,94 (dyqind e dymbedhjete milion e shtatedhjete e nje mije e njeqind e 

nentedhjete e dy presje nentedhjete e kater) leke pa tvsh, 

8. OE ALBA KONSTRUKSION shpk NIPT- J61812013R, Vlera 235.506.778 (dyqind e 

tridhjete e pese milion e peseqind e gjashte mije e shtateqind e shtatedhjete e tete) leke pa 

tvsh, 

9. OE Sterkaj shpk NIPT J68310708M, Vlera 183 464 921,64 (njeqind e tetedhjete e tre milion 

e katerqind e gjashtedhjete e kater mije e nenteqind e njezete e nje presje gjashtedhjete e 

kater) leke pa tvsh 



 

10. OE Iliriada shpk Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, 

financiar dhe profesional. 

11. OE AGI KONS   NIPT K21622001M Vlera K21622001M, Vlera (njeqind e 

tetedhjete e shtate million e njeqind e nje mije e njembedhjete) leke pa tvsh 

12. BOE DESARET COMPANY shpk NIPT K01816001J& FLED shpk, NIPT K17621104C, 

Vlera 183,483,361(njeqind e tetedhjete e tre million e katerqind e tetedhjete e tre mije e 

treqind e gjashtedhjete e nje) leke pa tvsh, 

13. BOE MF INVEST GROUP shpk, NIPT L71830010R & BOSHNJAKU. B shpk NIPT 

K72627402H, Vlera 266.107.774 (dyqind e gjashtedhjete e gjashte milion e njeqind e shtate 

mije e shtateqind e shtatedhjete e kater) leke pa tvsh, 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. OE Sterkaj shpk NIPT J68310708M per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin 

teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne 

realizimin e puneve te ngjashme”  

2. OE AGI KONS   NIPT K21622001M per arsye se nuk  ploteson kriteret e veçanta për 

kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në 

mënyrë kumulative sa shuma e objekteve 

3. OE Iliriada shpk Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, 

financiar dhe profesional. 

4. BOE DESARET COMPANY shpk NIPT K01816001J& FLED shpk, NIPT K17621104C 

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

ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” dhe nuk 

ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, 

personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per 

procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, 

5. BOE MF INVEST GROUP shpk, NIPT L71830010R & BOSHNJAKU. B shpk NIPT 

K72627402H, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve 

te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te 
ngjashme” 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur OE BEAN shpk NIPT- J72510445Q, Adresa: Lagjja 

Qendër, pranë shkollës 8 vjeçare Levan Fier, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

150.256.435, (njeqind e pesedhjete milion e dyqind e pesedhjete e gjashte mije e katerqind e tridhjete 

e pese) 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, 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 26.11.2020 

 

Ankesa:  Nuk ka 

 


