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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data: 16.12.2020] 

 

Për:  BOE “PROGEEN” NUIS L32113001C, Adresa: Rruga "Shyqyri Berxolli", Pallati 

Intecosat, Tirane & SINA 98 NUIS K01321001T Adresa; Rruga “Ali Hafiz Ulqinaku”, 

Njësia Administrative nr.1, Shkoze, Tirane  

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” 

Numri i referencës së proçedurës: REF-74737-10-11-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i godinës së parkimit dhe hapësirave mbështetëse në 

Gjirokastër” 

Fondi limit: 419,186,224.16 (katërqind e nëntëmbëdhjetë milion e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e 

njezete e katër presje gjashtëmbëdhjete) lekë pa TVSH  

Kohëzgjatja e kontratë 12 muaj. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 

 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. BOE “PROGEEN” NUIS L32113001C & SINA 98 NUIS K01321001T, Vlera 292 121 611,7 

(dyqind e nentedhjete e dy million e njeqind e njezete e nje mije e gjashteqind e njembedhjete presje 

shtate) leke pa tvsh, 

2. BOE NDERTIM MONTIMI PATOS NUIS J63229454K & ALES Construction NUIS 

K41622041T, Vlera 293 539 271,9 (dyqind e nentedhjete e tre million e peseqind e tridhjete e nente 

mije e dyqind e shtatedhjete e nje presje nente) leke pa tvsh, 

3. BOE KUPA  NUIS K51615512C & STERKAJ NUIS J68310708M Vlera 294 173 342 (dyqind e 

nentedhjete e kater million e njeqind e shtatedhjete e tre mije e treqind e dyzete e dy) lek pa tvsh, 

4. BOE ERGI NUIS K02727229P & BE  -  IS NUIS K71412003A , Vlera 355 322 789,92 (treqind e 

pesedhjete e pese milion e treqind e njezete e dy mije e shtateqind e tetedhjete e nente presje nentedhjete 

e dy) ) leke pa tvsh 

5. OE ARKONSTUDIO NUIS L42019004I, Vlera 333.474.676(treqind e tridhjete e tre milion e 

katerqind e shtatedhjete e kater mije e gjashteqind e shtatedhjete e gjashte) leke pa tvsh, 

6. OE 2 T NUIS K01731001M, Vlera 307 087 011.20 (treqind e shtate milion e tetedhjete e shtate mije 

e njembedhjete presje njezete) leke pa tvsh, 

7. BOE S I R E T A 2F NUIS K51501008J & ALKO-IMPEX General Construcion NUIS 

K91326028I, Vlera 300 000 000 (treqind milion) leke pa tvsh, 

8. OE BONUS Sh.p.k NUIS K72412009E, Nuk ka paraqitur oferte ekonomike, 

9. BOE EURONDERTIMI  2000 NUIS K02003001O & SHEHU-2AB Konstruksion NUIS 

L11312002H & EDIL - AL – IT NUIS J61911003I, Vlera 255 668 632 (dyqind e pesedhjete e pese 

milion e gjashteqind e gjashtedhjete e tete mije e gjashteqind e tridhjete e dy) leke pa tvsh, 

10. BOE NDREGJONI NUIS K31329048I LIQENI VII NUIS K01730502W, Vlera 290 076 654 

(dyqind e nentedhjete milion e shtatedhjete e gjashte mije e gjashteqind e pesedhjete e kater) leke pa 

tvsh, 
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11. BOE “Ante Group” sh.p.k., NUIS J62904100D & INERTI NUIS J66926804L & NOVA 

Construction 2012 NUIS L22404012D, Vlera 272 169 477,9 (dyqind e shtatedhjete e dy million e 

njeqind e gjashtedhjete e nente mije e katerqind e shtatedhjete e shtate presje nente) leke pa tvsh, 

12. OE ELDA-VL nuk ka paraqitur dokumentacion 

13. OE R & T NUIS J61901094G, Vlera 349 840 411,14 (treqind e dyzetë e nëntë milion e tetëqind e 

dyzetë mijë e katërqind e njëmbëdhjetë lekë presje  katërmbëdhjetë) leke pa tvsh, 

14. OE  “LTE Construksion” sh.p.k., NUIS L78006801F & BOSHNJAKU. B NUIS K72627402H 

vlera 268 545 034 (dyqind e gjashtedhjete e tete milion e peseqind e dyzete e pese mije e tridhjete e 

kater) leke pa tvsh. 

15. OE Agi Kons NUIS K17621104C vlera 264 088 847 (dyqind e gjashtedhjete e kater milion e 

tetedhjete e tete mije e teteqind e dyzete e shtate) leke pa tvsh. 

16. BOE DAJTI PARK 2007 NUIS K11507003S & ERZENI/SH NUIS J66902027T, Vlera 290 488 

422,7 (dyqind e nentedhjete million e katerqind e tetedhjete e tete mije e katerqind e njezete e dy presje 

shtate) leke pa tvsh, 

17. OE VELLEZERIT HYSA NUIS K12911201C, Vlera 258 236 200 (dyqind e pesedhjete e tete 

milion e dyqind e tridhjete e gjashte mije e dyqind) leke pa tvsh, 

18. OE ALBA KONSTRUKSION NUIS, J61812013R Vlera 331 401 799 (treqind e tridhjete e nje 

million e katerqind e nje mije e shtateqind e nentedhjete e nente) leke pa tvsh,  

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

1. OE ARKONSTUDIO NUIS L42019004I, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin 

teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve 

te ngjashme” 

2. OE 2 T NUIS K01731001M, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. 

te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” 

3. BOE S I R E T A 2F NUIS K51501008J & ALKO-IMPEX General Construcion NUIS 

K91326028I, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te 

vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” 

4. OE BONUS Sh.p.k NUIS K72412009E, per arsye se nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka 

paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional., 

5. BOE EURONDERTIMI  2000 NUIS K02003001O & SHEHU-2AB Konstruksion NUIS 

L11312002H & EDIL - AL – IT NUIS J61911003I, ka njoftuar ne forme zyrtare se eshte terhequr 

nga oferta, 

6. BOE NDREGJONI NUIS K31329048I LIQENI VII NUIS K01730502W, per arsye se nuk 

ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së 

suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” 

7. BOE “Ante Group” sh.p.k., NUIS J62904100D & INERTI NUIS J66926804L & NOVA 

Construction 2012 NUIS L22404012D, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik 

pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te 

ngjashme”   

8. OE ELDA-VL per arsye se nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion 

per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional., 

9. OE R & T NUIS J61901094G, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. 

te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” 

10. OE  “LTE Construksion” sh.p.k., NUIS L78006801F & BOSHNJAKU. B NUIS K72627402H 

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

DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” 

11. OE Agi Kons NUIS K17621104C, uk 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, 
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12. BOE DAJTI PARK 2007 NUIS K11507003S & ERZENI/SH NUIS J66902027T, per arsye se 

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

së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” 

13. OE VELLEZERIT HYSA NUIS K12911201C, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin 

teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve 

te ngjashme” 

14. OE ALBA KONSTRUKSION NUIS, J61812013R 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 ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga 

FSHZH 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojme BOE “PROGEEN” NUIS L32113001C, 

Adresa: Rruga "Shyqyri Berxolli", Pallati Intecosat, Tirane & SINA 98 NUIS K01321001T Adresa; Rruga 

“Ali Hafiz Ulqinaku”, Njësia Administrative nr.1, Shkoze, Tirane  se oferte me nje vlere prej 292 121 611,7 

(dyqind e nentedhjete e dy milion e njeqind e njezete e nje mije e gjashteqind e njembedhjete presje shtate) leke 

pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, adresa Rr. 

“Sami Frashëri”, nr. 10, Tirana, Albania, tel: 00355 42 235 597/8 (int. 151), fax: 00355 42 234 885, sigurimin 

e kontratës 10%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda pesë 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 (nëse është kërkuar) dhe 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 23.11.2020. 

Ankesa: PO.   

Ka marre njoftim 01.12 .2020 

 

 

  

 

   

 


