
 

 
 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Data 10.12.2020 

 

Për:  BOE S.M.O.UNION, NIPT J66902042Q, adresa: BELTOJE, Shkodër & NDERTUESI 

2014 shpk, NIPT L46827004L, adresa Rruga Daut Boriçi, zona kadastrale nr. 8594, numri 

i pasurise 3/574+2-22, Shkodër 

 

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74716-10-09-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërhyrje e integruar në përmiresimin e aksesit, shërbimeve dhe 

atraksionit turistik në zonën e Alpeve Shqiptare, Bashkia Shkodër”me fond limit:  350.000.000 

(treqind e pesëdhjetë milion) lekë pa TVSH. Kohëzgjatja e kontratës ose 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 S.M.O. UNION, NIPT J66902042Q & NDERTUESI 2014 shpk, NIPT 

L46827004L, Vlera 229.901.427 (dyqind e njezete e nente milion e nenteqind e nje mije e 

katerqind e njezete e shtate) leke pa tvsh, 

2. OE 2 T shpk NIPT K01731001M, Vlera 280.066.381,35 (dyqind e tetedhjete milion e 

gjashtedhjete e gjashte mije e treqind e tetedhjete e nje presje tridhjete e pese) leke pa 

tvsh, 

3. OE AGI KONS shpk NIPT K21622001M, Vlera  236.245.873 (dyqind e tridhjete e 

gjashte million e dyqind e dyzete e pese mije e teteqind e shtatedhjete e tre) leke pa tvsh, 

4. OE ALB TIEFBAU shpk NIPT J66703049C Vlera 230.194.337 (dyqind e tridhjete milion 

e njeqind e nentedhjete e kater mije e treqind e tridhjete e shtate) leke pa tvsh, 

5. BOE BE - IS. sh.p.k., - NIPT K71412003A, & ERGI shpk, NIPT K02727229P Vlera 

264.043.786 (dyqind e gjashtedhjete e kater milion e dyzete e tre mije e shtateqind e 

tetedhjete e gjashte) leke pa tvsh, 

6. OE CURRI shpk NIPT J67902718S, Vlera 331.997.328,9 (treqind e tridhjete e nje milion 

e nenteqind e nentedhjete e shtate mije e treqind e njezete e tete presje nente) leke pa 

tvsh, 

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

282.886.075,25 (dyqind e tetetdhjete e dy million e teteqind e tetedhjete e gjashte mije e 

shtatedhjete e pese) leke pa tvsh, 

8. BOE NIKA shpk NIPT J76705047U & EVEREST shpk NIPT J78311921L, Vlera                  

180 361 244,5 (njeqind e tetedhjete milion e treqind e gjashtedhjete e nje mije e dyqind e 

dyzete e kater presje pese) leke pa tvsh, 



 

9. BOE S I R E T A 2F shpk NIPT K51501008J & ALKO-IMPEX General Construcion 

shpk, NIPT K91326028I Vlera 222,222,222 (dyqind e njezete e dy million e dyqind e 

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

10. BOE ULZA NIPT J67902928O & ALMO KONSTRUKSION NIPT J91915001P, Vlera 

257 368 301 ( dyqind e pesedhjete e shtate milion e trerqind e gjashtedhjete e tete mije e 

treqind e nje)leke pa tvsh, 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE NIKA shpk NIPT J76705047U & EVEREST shpk NIPT J78311921L per arsye se  

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

përvoje të suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme  

2. BOE S I R E T A 2F shpk NIPT K51501008J & ALKO-IMPEX General 

Construcion shpk, NIPT K91326028I, per arsye se nuk ploteson Kriterin per 

kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT përvoje të suksesshme ne 

realizimin e puneve te ngjashme 

                                                                                                                                                                                                           

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojme BOE S.M.O.UNION, NIPT 

J66902042Q, adresa: BELTOJE, Shkodër & NDERTUESI 2014 shpk, NIPT L46827004L, adresa 

Rruga Daut Boriçi, zona kadastrale nr. 8594, numri i pasurise 3/574+2-22, Shkodër, se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 229.901.427 (dyqind e njezete e nente milion e nenteqind e 

nje mije e katerqind e njezete 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, 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 19.11.2020 

 

Ankesa:  ka 

Ka marre pergjigje 26.11.2020 

 

 

 


