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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data: 18.12.2020] 

 

Për:  BOE RAFAELO 2002   NUIS K22113003Q, Adresa: Njësia Bashkiake nr.11, Rruga 29 

Nentori, kthesa e Kamzës,, Tiranë & DELIA GROUP NUIS J81517002U Adresa; Njësia 

Bashkiake Nr.5, Rruga "Ramazan Demneri", Nd. 24, H. 2Tiranë  

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” 

Numri i referencës së proçedurës: REF-75002-10-12-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i Parkut të Aventurave Pukë” 

Fondi limit: 71.311.500 (shtatëdhjetë e një milion e treqind e njëmbëdhjetë mije e peseqind) 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 RAFAELO 2002   NUIS K22113003Q, & DELIA GROUP NUIS J81517002U Vlera           

57 490 008,61 (pesedhjete e shtate million e katerqind e nentedhjete mije e tete presje gjashtedhjete e 

nje) leke pa tvsh, 

2. OE LEON  KONSTRUKSION NUIS K71820009I, Vlera 60 279 312 (gjashtedhjete milion e 

dyqind e shtatedhjete e nente mije e treqind e dymbedhjete) leke pa tvsh, 

3. BOE S I R E T A 2F NUIS K51501008J Vlera 60 699 999 (gjashtedhjete milion e gjashteqind e 

nentedhjete e nente mije e nenteqind e nentedhjete e nente)) leke pa tvsh, 

4. OE GJOKA KONSTRUKSION NUIS J91815014U, Vlera 68 827 070 (gjashtedhjete e tete milion 

e teteqind e njezete e shtate mije e shtatedhjete) leke pa tvsh,  

5. OE EURONDERTIMI  2000 NUIS K02003001O Vlera   41 252 948 (dyzete e nje milion e dyqind 

e pesedhjete e dy mije e nenteqind e dyzete e tete) leke pa tvsh, 

6. OE Agi Kons NUIS K17621104C vlera 64 774 923 (gjashtedhjete e kater milion e shtateqind e 

shtatedhjete e kater mije e nenteqind e njezete e tre) leke pa tvsh. 

7. OE EUROVIA shpknj NUIS L91426009G  Vlera 57 135 161 (pesedhjete e shtate milion e njeqind 

e tridhjete e pese mije e njeqind e gjashtedhjete e nje) leke pa tvsh, 

8. BOE S P E K T R I  NUIS  J62903555F  & ARDIT – 06 NUIS  K63027403V, Vlera 65 366 122 

(gjashtedhjete e pese million e treqind e gjashtedhjete e gjashte mije e njeqind e njezete e dy) leke 

pa tvsh, 

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

1. OE EURONDERTIMI  2000 NUIS K02003001O, 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” 
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2. OE Agi Kons NUIS K17621104C 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 

3. OE EUROVIA shpknj NUIS L91426009G   Ka aplikuar Dega shqiperi nderkohe qe ka marre 

eksperiencat e kompanise meme ne Maqedoni. Bilancin e ka sjelle te Maqedonise. Stafi eshte I 

gjithi I Maqedonise dhe punonnjesit e shqiperise jane 14-18-16 veta ne vitet respective. Ka sjelle 

nje kontrate per Ndertimin e fabrikes industrial per te cilen nuk ka TVSH, nuk ka kolaudim, nuk 

ka akt marrje ne dorezim. 

4. BOE S P E K T R I  NUIS  J62903555F  & ARDIT – 06 NUIS  K63027403V, 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” Ardit 06 sh.p.k figuron me detyrime te organet tatimore, te 

cilat pavaresisht se ka nje marreveshje me keto organe perseri konsiderohet si detyrim dhe si e 

tille i papermbushur nga Ardit 06. Mungon Kontrata e Bashkimit te operatoreve ekonomik ku 

supozohet qe OE te kene caktuar perqindjet dhe punet te cilat marrin persiper te kryejne. - 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojme BOE RAFAELO 2002   NUIS K22113003Q, 

Adresa: Njësia Bashkiake nr.11, Rruga 29 Nentori, kthesa e Kamzës,, Tiranë & DELIA GROUP NUIS 

J81517002U Adresa; Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ramazan Demneri", Nd. 24, H. 2Tiranë, se oferta me 

nje vlere prej 57 490 008,61 (pesedhjete e shtate million e katerqind e nentedhjete mije e tete presje 

gjashtedhjete e nje) 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 24.11.2020. 

Ankesa: PO.   

Ka marre njoftim 04.12 .2020 

 

 

  

 

   

 


