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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data: 18.12.2020] 

Për:  Bashkimi i Operatorit Ekonomikë: “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS L42019004I me 

adresë: Rruga “Mihal Duri”, objekti nr. 33, Tiranë & “Ed Konstruksion” NUIS 

K61625001I, me adresë: Rruga "Abdi Toptani", Qendra "Torre Drin", apartamenti 112, 

kati 11, Tiranë  & “Alko Impex General Construction” NUIS K91326028I me adresë: 

Rruga Reshit Petrela,Kompleksi Usluga,kati i 8,prane stacionit te trenit, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”. 

Numri i referencës së proçedurës: REF-75556-10-14-2020.  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Qendrat e ekselencës për zhvillim rajonal dhe vendor.” 

Kohëzgjatja: 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 “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS L42019004I & “Ed Konstruksion” NUIS 61625001I & “Alko 

Impex General Construction” NUIS K91326028I. Vlera e ofertës 335,000,000.00 lekë pa tvsh. 

2. OE “ALB-BUILDING” sh.p.k NUIS J69102508C. Vlera e ofertës 362,000,000.00 lekë pa tvsh.    

3. BOE “PROGEEN” sh.p.k  NUIS L32113001C & “SINA 98” sh.p.k NUIS K01321001T. Vlera e ofertës 

330,000,000.00, lekë pa tvsh. 

4. BOE “XHENGO” sh.p.k NUIS J64103171M & “INA” sh.p.kNUI J61814009W “LARTI” sh.p.k NUIS 

J94316024A. Vlera e ofertës 342,955,922.00 lekë pa tvsh.  

5. BOE “BE - IS” sh.p.k NUIS K71412003A & “2 T” sh.p.k NUIS K01731001M. Vlera e ofertës 

347,562,542.00 lekë  pa tvsh.   

6. OE “AGI KONS” sh.p.k   NUIS K21622001M. Vlera e ofertës 350,274,357.00 lekë pa tvsh. 

7. OE “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k NUIS J61812013R. Vlera e ofertës 460,000,000.00 lekë pa 

tvsh. 

8. OE “ILIRIADA” sh.p.k NUIS  J61828125L, nuk ka dorëzuar ofertë, skualifikuar  

 

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. BOE “PROGEEN” sh.p.k & “SINA 98” sh.p.k, nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim që lidhen 

me kapacitetet organizative, makineritë, personelin e nevojshëm, në mënyrë kumulative sa shuma e 

objekteve ku ka ofertuar për procedura prokurimi të shpallura nga FSHZH, pasi këto kapacitete janë 

deklaruar në këtë procedurë sikurse edhe në procedurën “Ndërtimi i godinës së parkimit dhe hapesirave 

mbeshtetese ne Gjirokaster” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare dhe si rrjedhoj nuk 

arrin kapacitet ne dyfish te numrit te punonjesve dhe të makinerive. 
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2. BOE “XHENGO” sh.p.k &  “INA” sh.p.k “LARTI” sh.p.k, 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”. Konkretisht, anetari i bashkimit ”Xhengo” sh.p.k ka paraqitur nje kontrate te ngjashme 

me vlere 70,995,427 leke pa TVSH, vlerë e cila nuk arrin vlerën e kërkuar për përqindjen e marrë 

përsipër nga ky operator, i cili sipas marreveshjes se bashkepunimit ka marre persiper 31.2% te 

punimeve. Po ashtu, anetari i bashkimit “Ina” sh.p.k ka paraqitur nje kontrate te ngjashme me vlere 

35,161,179.17  leke pa TVSH, e cila nuk arrin vlerën e kërkuar për përqindjen e marrë përsipër nga ky 

operator, i cili sipas marreveshjes se bashkepunimit ka marre persiper 13.97% te punimeve. Kerkesa 

per plotesimin e pikes 2.3.1 gërma a (punime 50% e fondit limit) i referohet plotësimit vetëm nga 

anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit duhet 

të paraqesin kontrata të ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Ndërkohë 

anëtari i bashkimit “Larti” sh.p.k ka paraqitur një kontrate të ngjashëm përpara 3 viteve të fundit 

(09/2016 – 03/2019) dhe vlera e punimeve, nuk e arrinë vlerën e kërkuar në kriter sipas përqindjes së 

marrë përsipër 54.83% te punimeve.    

 

3. BOE “BE - IS” sh.p.k  & “2 T” sh.p.k, nuk plotëson kriteret e veçanta teknike për kualifikim që lidhen 

me kapacitetet organizative, makineritë, personelin e nevojshëm, në mënyrë kumulative sa shuma e 

objekteve ku ka ofertuar për procedura prokurimi të shpallura nga FSHZH, pasi këto kapacitete 

janëdeklaruar në kete procedurë, sikurse edhe n, procedurat e mëposhtme; konkretisht operatori 

ekonomik “2T” sh.p.k, është vlerësuar në vend të parë në procedure me objekt “Rikualifikim urban në 

Vlorë dhe ndërtimi i argjinaturës për mbrojtjen nga Vjosa në Njësinë Administrative Novoselë”, 

operatori ekonomik “Be - is” sh.p.k është shpallur fitues dhe ka lidhur kontratë në procedurën me objekt 

“Rikonstruksioni i rruges Salari-Nivice, Bashkia Tepelene”. 

 

4. OE “AGI KONS” sh.p.k, nuk plotëson 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, pasi këto kapacitete janë deklaruar në këtë 

procedurë sikurse edhe në procedurën “Ndërtimi i godinës se parkimit dhe hapesirave mbështetëse në 

Berat” për të cilën ky operator është vlerësuar në vend të parë. 

         

5. BOE “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k “Alba Konstruksion” sh.p.k, nuk plotëson kriteret e veçanta 

për kualifikim që lidhen me kapacitetet organizative, makineritë, personelin e nevojshem, në mënyrë 

kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar për procedura prokurimi të shpallura nga FSHZH, pasi 

keto kapacitete janë deklaruar në këtë procedurë sikurse edhe në procedurën ”Rikualifikimi dhe 

sistemimi i Lumit Gjanica, Loti II, Fier. 

         

6. “ILIRIADA” sh.p.k nuk ka paraqitur ofertë financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion për të vërtetuar 

kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.   

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE: “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS 

L42019004I me adresë: Rruga “Mihal Duri”, objekti nr. 33, Tiranë & “Ed Konstruksion” NUIS 

K61625001I, me adresë: Rruga "Abdi Toptani", Qendra "Torre Drini", apartamenti 112, kati 11, Tiranë  & 

“Alko Impex General Construction” NUIS K91326028I me adresë: Rruga Reshit Petrela,Kompleksi 

Usluga,kati i 8,prane stacionit te trenit, Tiranë, se oferta e paraqitur, me vlerë 335,000,000.00 lekë pa tvsh 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rr. “Sami  
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Frashëri”, nr. 10, Tirana, Albania, Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151). Fax: 00355 42 234 885, sigurimin  

e kontratës, 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 24.11.2020. 

Ankesa:  Në datë 27.11.2020 ka paraqitur ankim bashkimi i operatorëve ekonomikë “XHENGO” sh.p.k & 

“LARTI” Sh.p.k & “INA” Sh.p.k. Me shkresë nr. 2989/1 Prot., datë 03.12.2020, ankimuesi ka marrë 

përgjigje për ankimin nga autoriteti.  

  

Dritan AGOLLI 

   Drejtori Ekzekutiv 

 

 

  


