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Shtojca 20       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Data: ___ / ___/ 2020 

Për:  

1. BOE “Studio Rebus” sh.p.k NUIS K82409008F, me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, Pallati 39, Shkalla 

2, Zyra 7, Tiranë & “47 EK 79 & Iliada P.K.S” sh.p.k NUIS K82422001O, me adresë: Bulevardi “Zogu i 

Parë”, godinë e re 12-kate, apartamenti 8/3,prane Cirkut, Tirane.   

 

2. OE “A & E Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E, me adresë: Rruga “Islam Alla”, pallati IVEA 3/5, 

Tiranë. 

 

3. BOE “Ave Consulting” sh.p.k, NUIS K81321002M me adresë: Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Tish Daija, 

pallati 7, ap.28 ( Kompleksi Kika i Ri) Tiranë, & “D& C Partners” sh.p.k, NUIS K41531001K me adresë: 

Rruga Urani Pano, Pallati i firmes "Cani", Kati i II-te, Zyra 8, Tiranë, & & “Eurotest sh.p.k., NUIS 

L11823002I me adrese; Mezez, Objeti me Nr Pasurie 7/43, Zona Kadastrale 2679 , Mezez, Tiranë &  “ER 

– NO” sh.p.k, NUIS L11809002H me adresë Rruga Qemal Stafa, Pallati Nr. 47, Kati III, & “Abkons” 

sh.p.k., NUIS K61926012O me adrese Rruga; Themistokli Gërmenji, perballe RTSH, Kati i II. Tiranë. 

 

4.BOE “HUK-Project” NUIS J91329004W, me adresë: Bul.”Zogu i parë”, p.135 1/5, Tiranë, me përfaqësue 

z. Kastriot Shehi, administrator & “ASH Engineering” NUIS L31617003F, me adresë: Rruga "Vllazen 

Manastirlliu", p.11, Kati 2, Ap.5, Tiranë.& “Infra - Plan” sh.p.k NUIS K62225011F, me adresë: Rruga 

"Brigada VIII" , Nd.23, H.16, Ap.49,Tiranë. 

 

5. BOE “Arabel Studio” sh.p.k NUIS L51812001S, me adresë: Njësia bashkiake 7, Rruga “Frosina Plaku”, 

pallati 21, h. 1, Kati 2, Tiranë & “HMK - Consulting” NUIS L57129604Q, me adresë: Rruga Zef Jubani, 

pallati ''Bjorn'', sh 3/5, ap.C/1, hyrja 20 Tiranë. 

6. OE “C.E.C Group” sh.p.k, NUIS L11807013M, me adresë: Rruga “Dritan Hoxha”, nd.117, shk.2, ap.5/3, 

Tiranë. 

 

7.OE “Gjeokonsult & CO” sh.p.k NUIS K91810005U, me adresë: Njësia Administrative Nr.05, Rruga 

“Sami Frashëri”, Pallati Nr. 45, Shkalla 01, Kati i parë, Tiranë. 

8. OE “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k., NUIS K61814023M me adrese; Rruga Sami Frasheri, 50 m 

mbi shkollen Petro Nini Luarasi, Pallati Bjorn, Kati 11 , Tirane, 

 

9. OE “InfraKonsult”sh.p.k NUIS L21512022F, me adresë: Njësia Bashkiake nr.8, rruga "Qemal Stafa", 

pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, perballe Qendres Lincoln, Tiranë. 

 

10. BOE “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D, me adresë: Rruga “Besim Imami”, pallati 12-katesh, kati 

i 2-te, nr.13, Tiranë, & “Vler-Invest” sh.p.k., NUIS K81721022P, me adrese Rruga Shefqet Musaraj, Pallati 

nr.52, Kati 7, Ap.nr.29,Mbrapa Universitetit Europian , Tirane, & Elvira Kuri, NUIS K41524049V me 

adrese ELBASANIT P2 SH9 AP72, Tirane. 
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11. BOE “Sphaera” sh.p.k NUIS J81809003U, me adresë: TIRANE QAZIM VATHI 106 & “Klodioda” 

sh.p.k NUIS K51813002H, me adresë: Rruga e Barrikadave, nr.118, kati 3, zyra nr.2, Tiranë. 

 

12. BOE “Erald-G” sh.p.k, NUIS K36306784K me adresë: Diber Maqellare HERBEL Zyra në katin e parë, 

banesa 2- katëshe në lindje të fshatit herbel, Komuna Maqellarë, & “Transport Highway Consulting” sh.p.k, 

NUIS K51428048I me adresë: Tirane Tirane TIRANE Komuna e Parisit, Rruga "Osman Myderizi", pallati 

"Shkreli" Tiranë. 

 

13. BOE “Derbi-E” sh.p.k, NUIS K77916947A me adresë: Diber Komsi SELIXE Hec "Antena" Selixe & 

ZENIT&CO sh.p.k, NUIS K61731002D me adresë: Rruga "Myrteza Topi", Nd.18, Ap.38 Tiranë, 

* * * 

Procedura e prokurimit:  Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 

Numri i referencës së procedurës/lotit: Numri i referencës REF REF-59544-06-01-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës “Shërbimi i projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e e 

reja të shpallura për zhvillim të detyruar”. 

Fondi limit / vlera e përafërt e marrëveshjes kuadër: 99,881,847 lekë pa TVSH,  kohëzgjatja e marrëveshjes 

kuadër 12 muaj. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  x oferta ekonomikisht më e favorshme  çmimi më i ulët  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë:  

 

1. BOE “Studio Rebus” sh.p.k., NUIS K82409008F & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” sh.p.k NUIS 

K82422001O,  

2. OE “A & E Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E,  

3. BOE “Ave Consulting” sh.p.k, NUIS K81321002M, & “D& C Partners” sh.p.k, NUIS K41531001K, & 

& “Eurotest sh.p.k., NUIS L11823002I &  “ER – NO” sh.p.k, NUIS L11809002H & “Abkons” sh.p.k., 

NUIS K61926012O  

4. BOE “HUK-Project” NUIS J91329004W & “ASH Engineering” NUIS L31617003F, & “Infra - Plan” 

sh.p.k NUIS K62225011F,  

5. BOE “Arabel Studio” sh.p.k NUIS L51812001S, & “HMK - Consulting” NUIS L57129604Q. 

6. BOE “ITM” sh.p.k NUIS L42303016G, & “Archispace” sh.p.k NUIS L42403012A,  

7. OE “C.E.C Group” sh.p.k, NUIS L11807013M,  

8.BOE “Civili Cons” sh.p.k NUIS L81315015O, & “HE & SK 11” sh.p.k, NUIS L19008502B, & “Studio 

Agovi” NUIS L61922011K 

9. BOE “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k NUIS L11511002I & “Imes -D” sh.p.k., NUIS K82430006C & 

“Sarp & Lab” sh.p.k., NUIS L41526502B. 

10. OE “Gjeokonsult & CO” sh.p.k NUIS K91810005U,  

11. OE “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k., NUIS K61814023M  

12. OE “InfraKonsult”sh.p.k NUIS L21512022F,  

13. BOE “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D, & “Vler-Invest” sh.p.k., NUIS K81721022P, & Elvira 

Kuri, NUIS K41524049V  

14. BOE “KKG Project” sh.p.k, NUIS L41915003F & “GR Albania” sh.p.k, NUIS L01509004N  

15. BOE “Sphaera” sh.p.k NUIS J81809003U & “Klodioda” sh.p.k NUIS K51813002H,  

16. OE “Taulant” sh.p.k.,NUIS K61617040L  

17. BOE “Erald-G” sh.p.k, NUIS K36306784K & “Transport Highway Consulting” sh.p.k, NUIS 

K51428048I. 

18. BOE “Derbi-E” sh.p.k, NUIS K77916947A  & ZENIT&CO sh.p.k, NUIS K61731002D  
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Jane  skualifikuar. 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1.BOE “ITM” sh.p.k, & “Archispace” sh.p.k, nuk permbush Piken 2.3.1 Për të provuar përvojën e 

mëparshme “OE duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri 

viteve të fundit. Vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 %  të vlerës 

së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Per 

kete OE duhet te paraqese vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturat tatimore të shitjes, ku 

shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me 

sektorin privat, si dëshmi pranohen, kontratat dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe 

shërbimet e realizuara.” te kriterit 2.3 Per Kapacitetin Teknik, pasi nuk ploteson punimet e ngjashme ne 

natyre dhe ne vlere. 

 

2. BOE “Civili Cons” sh.p.k, & “HE & SK 11” sh.p.k. & “Studio Agovi”, nuk permbush Piken 2.3.1 Për të 

provuar përvojën e mëparshme “OE duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të 

kryera gjatë tri viteve të fundit. Vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 

40 %  të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit 

te tenderit. Per kete OE duhet te paraqese vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturat tatimore të 

shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të 

realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen, kontratat dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, 

shumat dhe shërbimet e realizuara.” te kriterit 2.3 Per Kapacitetin Teknik, pasi nuk ploteson punimet e 

ngjashme ne natyre dhe ne vlere. 

 

3. BOE “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k., & “Imes -D” sh.p.k.,& “Sarp & Lab” sh.p.k., pasi nuk permbush 

Piken 2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme “OE duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e 

mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme 

nuk duhet të jetë me e vogel se 40 %  të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve 

të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Per kete OE duhet te paraqese vërtetime të lëshuara nga një ent 

publik dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e 

përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen, kontratat dhe faturat tatimore 

të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.” te kriterit 2.3 Per Kapacitetin Teknik, pasi 

nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere.  

 

4. BOE “KKG Project” sh.p.k, & “GR Albania” sh.p.k., nuk permbush Piken 2.3.1 Për të provuar përvojën 

e mëparshme “OE duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri 

viteve të fundit. Vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 %  të vlerës 

së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Per 

kete OE duhet te paraqese vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturat tatimore të shitjes, ku 

shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me 

sektorin privat, si dëshmi pranohen, kontratat dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe 

shërbimet e realizuara.” te kriterit 2.3 Per Kapacitetin Teknik, pasi nuk ploteson punimet e ngjashme ne 

natyre dhe ne vlere. 

  

5. OE “Taulant” sh.p.k, pasi nuk permbush Piken 2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme “OE duhet të 

paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Vlera e kërkuar 

për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 %  të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër 

të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Per kete OE duhet te paraqese vërtetime 

të lëshuara nga një ent publik dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e 

realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen, kontratat 

dhe faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.” te kriterit 2.3 Per 

Kapacitetin Teknik, pasi nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere.  
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______________________________________________________________________________ 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë ekonomikë të 

suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër: 

1. BOE “Studio Rebus” sh.p.k NUIS K82409008F & “47 EK 79 & Iliada P.K.S” sh.p.k NUIS 

K82422001O,  

2. OE “A & E Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E,  

3. BOE “Ave Consulting” sh.p.k, NUIS K81321002M, & “D& C Partners” sh.p.k, NUIS K41531001K, & 

& “Eurotest sh.p.k., NUIS L11823002I &  “ER – NO” sh.p.k, NUIS L11809002H & “Abkons” sh.p.k., 

NUIS K61926012O  

4. BOE “HUK-Project” NUIS J91329004W, & “ASH Engineering” NUIS L31617003F, &“Infra - Plan” 

sh.p.k NUIS K62225011F,  

5. BOE “Arabel Studio” sh.p.k NUIS L51812001S, & “HMK - Consulting” NUIS L57129604Q.  

6. OE “C.E.C Group” sh.p.k, NUIS L11807013M, . 

7.OE “Gjeokonsult & CO” sh.p.k NUIS K91810005U,  

8. OE “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k., NUIS K61814023M  

9. OE “InfraKonsult”sh.p.k NUIS L21512022F,  

10.BOE “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D, & “Vler-Invest” sh.p.k., NUIS K81721022P, & Elvira 

Kuri, NUIS K41524049V  

11. BOE “Sphaera” sh.p.k NUIS J81809003U & “Klodioda” sh.p.k NUIS K51813002H,  

12. BOE “Erald-G” sh.p.k, NUIS K36306784K & “Transport Highway Consulting” sh.p.k, NUIS 

K51428048I. 

13. BOE “Derbi-E” sh.p.k, NUIS K77916947A  & ZENIT&CO sh.p.k, NUIS K61731002D. 

 

Shënim: Referuar VKM nr.199, datë 04.03.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të procedurës 

së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes kuadër dhe të kontratës 

për procesin e rindërtimit”, kualifikimi i ofertuesëve në fazën e parë, nuk është me pikë. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Adr. Rr. “Sami Frasheri”, nr. 10, 

Tirane, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.06.2020. 

Ankesa: JO 

 

 

 

 

 

 

  


