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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Salillari” shpk NUIS J62903125G   
me adresë Rruga e Vjetër , Vorë-Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr.5, Tiranë, & 
“Shkelqimi 07” shpk NUIS K68121808W  me adresë, Fshati Belishov Qendër Mallakastër, rruga 
nacionale "Ballsh Fier", se oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 145,636,977 (njëqind e dyzetë e 
pesë milion e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh  
dhe e vlerësuar me  91.94 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë 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 15%, siç parashikohet në dokumentat 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, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 
oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë 
dhe shifra]. 
Ankesa: Jo 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ 
 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për: OE “Boshnjaku. B” sh.p.k. NUIS K72627402H, me adresë Lagjja Bishanake, Rruga 

Skenderbeu, Nr. 8, Prane karbuantit "Bolv - Oil",Fier 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 7: REF-54442-03-16-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Lotin 7: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Vorë 

e  
Shijak". 
Fondi limit i minikonkursit 186,969,856 pa TVSH. 
Objekti i minikonkursit: “Rindërtimi i objekteve arsimore “Shkolla e Mesme 16 Shtatori Shijak 
Marikaj, Bashkia Vorë”, Kopshti Nr.1” Shijak, Kopshti Mucaj” Vorë Bashkia Vorë. Kohëzgjatja e 
kontratës 6 muaj. 

 
* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
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1. BOE “4 A-M” sh.p.k NUIS K92005016L & Archispace sh.p.k NUIS L42403012A & “AGI 
KONS” sh.p.k., NUIS K21622001M. 

 
2. OE “AGI KONS” sh.p.k., NUIS K21622001M. 

 
3. BOE “Agri Konstruksion sh.p.k  NUIS K01725001F & Curri sh.p.k NUIS J67902718S. 
 
4. OE “ALB-STAR” sh.p.k, NUIS J62903512W. 
 
5. BOE “Alb Building sh.p.k.  NUIS J69102508C & “Liqeni VII” sh.a NUIS K01730502W. 
 

6. BOE “Dion-AL” sh.p.k NUIS K67917301H & “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS 
L42019004I. 

 
7. OE “Boshnjaku. B” sh.p.k. NUIS K72627402H  
 
8. BOE “Ergi” sh.p.k NUIS K02727229P  & “BE IS” sh.p.k NUIS K71412003A  & “2 T” sh.p.k 

NUIS K01731001M. 
 
9. BOE “Euro – Alb” sh.p.k  NUIS H00618191L & “Viante Konstruction” sh.p.k.   NUIS 

K47103804L  & “Llazo” sh.p.k  NUIS K24218401K  & “Murati” sh.p.k  NUIS J66702413V. 
 

10. BOE “Fusha” sh.p.k NUIS J61922018S  & “Shansi Invest” sh.p.k NUIS J61924002T & “A&E 
Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E. 
 

11. OE “GENER 2” sh.p.k., NUIS K58615301M. 
 

12. OE “GJIKURIA”, NUIS J62903456H. 
 

13. BOE “Inerti” sh.p.k NUIS J66926804L & “6d-Plan” sh.p.k  NUIS L62717405H   & “Colombo” 
sh.p.k.  NUIS J82916489E & “Zdravo” sh.p.k  NUIS J84003411K. 
 

14. BOE “Kevin Konstruksion” sh.p.k  NUIS K71401004W  & “Company Riviera 2008” sh.p.k 
NUIS K81716011V & “Xhengo” sh.p.k NUIS J64103171M & “Mela” sh.p.k NUIS K62320011G 
& “Alb Shpresa” sh.p.k NUIS J72110003F. 
 

15. BOE “PE-VLA-KU” sh.p.k dhe “PE-VLA-KU” sh.p.k. dega në Kosove NUIS K61716013M & 
“BIBA-X” sh.p.k NUIS K32618815N. 
 

16. BOE “R&T” sh.p.k NUIS J61901094G & “A.E. Distribution” sh.p.k  NUIS K21915002R & 
“Consulting &Management Albania” sh.p.k NUIS K82206013U. 
 

17. BOE Sireta 2F sh.p.k  NUIS K51501008J & “IBN” sh.p.k   NUIS L21309010H  & Alko Impex 
General Construction sh.p.k. NUIS K91326028I. 
 

18. BOE“Salillari” sh.p.k  NUIS J62903125G & “Shkelqimi 07” sh.p.k NUIS K68121808W.  
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19. BOE “Senka” sh.p.k  NUIS J94808405Q & “Dajti Park 2007” sh.p.k NUIS K11507003S  & 
“Erzeni/SH” sh.p.k NUIS J66902027T. 
 

20. BOE “The Best Construction” NUIS K41510019W & “Vellezerit Hysa” shpk NUIS 
K12911201C  & “Co-Beton” shpk NUIS K71714501K  & “Sphaera” shpk NUIS J81809003U. 
 

21. BOE “Ulëza – Ndërtim” sh.p.k NUIS J67902928O & “G.P.G. Company” sh.p.k NUIS 
J64324443V. 
 

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 

1.  BOE “4 A-M” sh.p.k NUIS K92005016L & Archispace sh.p.k NUIS L42403012A & “AGI KONS” 
sh.p.k., NUIS K21622001M. 
Vlera 186,969,856 lekë pa tvsh. Pikët total         78.34  

 
2. OE “AGI KONS” sh.p.k., NUIS K21622001M. 

Vlera 186,782,886 lekë pa tvsh. Pikët total         78.44  
 

 
3. BOE “Agri Konstruksion sh.p.k  NUIS K01725001F & Curri sh.p.k NUIS J67902718S. 

Vlera 168,500,000 lekë pa tvsh. Pikët total   84.28. 
 

 
4. BOE “Dion-AL” sh.p.k NUIS K67917301H & “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS L42019004I. 

Vlera 179,344,000 lekë pa tvsh. Pikët total        80.62  
 
 

5. OE “Boshnjaku. B” sh.p.k. NUIS K72627402H  
Vlera 137,361,200 lekë pa tvsh. Pikët total   94.31 
 

6. BOE “Ergi” sh.p.k NUIS K02727229P  & “BE IS” sh.p.k NUIS K71412003A  & “2 T” sh.p.k NUIS 
K01731001M. 
Vlera 176,000,000 lekë pa tvsh. Pikë total   81.49  

 
7. BOE “Euro – Alb” sh.p.k  NUIS H00618191L & “Viante Konstruction” sh.p.k.   NUIS 

K47103804L  & “Llazo” sh.p.k  NUIS K24218401K  & “Murati” sh.p.k  NUIS J66702413V. 
Vlera 157,054,679 lekë pa tvsh. 
 

8. BOE “Fusha” sh.p.k NUIS J61922018S  & “Shansi Invest” sh.p.k NUIS J61924002T & “A&E 
Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E. 
Vlera 182,669,549 lekë pa tvsh. Pikët   total        79.43  

 
9. OE “GENER 2” sh.p.k., NUIS K58615301M. 

Vlera 261,472,744 lekë pa tvsh 
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10. BOE “Inerti” sh.p.k NUIS J66926804L & “6d-Plan” sh.p.k  NUIS L62717405H  & “Colombo” 
sh.p.k.  NUIS J82916489E & “Zdravo” sh.p.k  NUIS J84003411K. 

Vlera 179,999,999 lekë pa tvsh. Pikët total   83.36 
 

11. BOE “Kevin Konstruksion” sh.p.k  NUIS K71401004W  & “Company Riviera 2008” sh.p.k NUIS 
K81716011V & “Xhengo” sh.p.k NUIS J64103171M & “Mela” sh.p.k NUIS K62320011G & “Alb 
Shpresa” sh.p.k NUIS J72110003F. 

Vlera 144,901,638 lekë pa tvsh 
 

12. BOE “PE-VLA-KU” sh.p.k dhe “PE-VLA-KU” sh.p.k. dega në Kosove NUIS K61716013M & 
“BIBA-X” sh.p.k NUIS K32618815N. 

Vlera 172,947,116 lekë pa tvsh 
 

13. BOE “R&T” sh.p.k NUIS J61901094G & “A.E. Distribution” sh.p.k  NUIS K21915002R & 
“Consulting &Management Albania” sh.p.k NUIS K82206013U. 
Vlera 184,726,217 lekë pa tvsh. Pikët     total      81.14  

 
14. BOE Sireta 2F sh.p.k  NUIS K51501008J & “IBN” sh.p.k   NUIS L21309010H  & Alko Impex 

General Construction sh.p.k. NUIS K91326028I. 
Vlera 177,777,777 lekë pa tvsh 
 

15. BOE “Senka” sh.p.k  NUIS J94808405Q & “Dajti Park 2007” sh.p.k NUIS K11507003S  & 
“Erzeni/SH” sh.p.k NUIS J66902027T. 
Vlera 177,621,363 lekë pa tvsh. Pikët total   84.15 

 
16. BOE “The Best Construction” NUIS K41510019W & “Vellezerit Hysa” shpk NUIS K12911201C  

& “Co-Beton” shpk NUIS K71714501K  & “Sphaera” shpk NUIS J81809003U. 
Vlera 157,557,000 lekë pa tvsh.  Pikët total   88.83 

 
17. BOE “Ulëza – Ndërtim” sh.p.k NUIS J67902928O & “G.P.G. Company” sh.p.k NUIS J64324443V. 

Vlera 176,600,000 lekë pa tvsh. Pikët total   86.67 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: Perkatësisht për arsyet e mëposhtme. 
 
1. OE “GENER 2” sh.p.k. vlera e ofertës se paraqitur nga ky operator ekonomik është mbi fondin 
limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës 
për ofertë për minikonkursin përkatës. 
2. BOE “Sireta 2F“ sh.p.k  & “IBN” sh.p.k  & Alko Impex General Construction sh.p.k, nuk 
përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 6 te 
minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit 
një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të 
vëllimeve të përgjithshme të punës. 
 
3.BOE “PE-VLA-KU” sh.p.k dhe “PE-VLA-KU” sh.p.k dega në Kosove & “BIBA-X” sh.p.k, nuk 
përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 6 te 
minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit 
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një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të 
vëllimeve të përgjithshme të punës. 
 
4. BOE “Kevin Konstruksion” sh.p.k & “Company Riviera 2008” sh.p.k & “Xhengo” sh.p.k & 
“Mela” sh.p.k & “Alb Shpresa” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 
të DST. BOE eshte fitues në Lotin 1 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në 
proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka 
përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës. 
 
5. BOE “Euro – Alb” sh.p. & “Viante Konstruction” sh.p.k & “Llazo” sh.p.k  & “Murati” sh.p.k. 
Operatori në bashkim Llazo nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. 
Operatori “Llazo” anëtar i BOE “Leon Konstruksion” shpk & “Llazo” shpk eshte fitues në Lotin 5 te 
minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit 
një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % 
të vëllimeve të përgjithshme të punës. Kjo bazuar edhe në pikën 2.12 të Njoftimit të Kontratës në 
Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Operatori/ët ekonomik/ë palë në një ose disa 
marrëveshje kuadër sipas loteve të cilësuara më sipër, në fazën e parë të hapjes së minikonkursit/seve 
për çdo lot, nuk mund të jetë fitues në më shumë sesa një lot. Në këtë rast një ofertues nënkupton një 
operator ekonomik apo bashkim/e operatorësh ekonomikë ku operatori/ët ekonomikë është/janë 
anëtar/ë i/të bashkimit të operatorëve” 
 
*Përsa i përket operatorëve të mëposhtëm, bazuar në përcaktimet e pikës 2.12 të “Njoftimit të 
Kontratës” në lidhje me metodologjinë që do të aplikohet nga autoriteti përgjegjës në fazën e dytë si 
dhe pikën D “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese të Ftesës për Ofertë”, duke qenë se këta ofertues 
janë renditur të parët/shpallur fitues në një lot tjetër, atëherë nuk mund të shpallen fitues në këtë lot. 
Kjo përzgjedhje është bërë duke pasur parasysh se operatorëve ekonomikë u është dhënë loti ku vlera 
e ofertës së tij është ulja me e favorshme ekonomike për autoritetin përgjegjës në kombinimin e 
mundshëm të të gjitha loteve. 
 
1.BOE “Ulëza – Ndërtim” sh.p.k & “G.P.G. Company” sh.p.k. 
Fitues në Lotin 1. 
 
2.BOE “Inerti” sh.p.k & “6d-Plan” sh.p.k  5H  & “Colombo” sh.p.k& “Zdravo” sh.p.k  . 
Fitues në Lotin 5. 
 
3.BOE “The Best Construction” & “Vellezerit Hysa” shpk & “Co-Beton” shpk NUIS K71714501K  
& “Sphaera” shpk. 
Fitues në Lotin 4. 
 
4.OE “AGI KONS” sh.p.k.  
Fitues në Lotin 6 
 
5.OE “Ergi” sh.p.k & “BE IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k. 
Fitues në Lotin 3 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “Boshnjaku. B” sh.p.k, NUIS 

K72627402H me adresë Lagjja Bishanake, Rruga Skenderbeu, Nr. 8, Prane karbuantit "Bolv - Oil", 
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Fier se oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 137,361,200 lekë pa tvsh  dhe e vlerësuar me  94.31 
pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme 

 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë 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 15%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij 
njoftimi.  
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 
oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë 
dhe shifra]. 
Ankesa: Jo 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ 
 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për:  BOE: Senka sh.p.k NUIS J94808405Q me adresë: Fier Lushnje- LUSHNJE XHEVDET 

NEPRAVISHTA, & Dajti Park 2007 sh.p.k NUIS K11507003S me adresë Lagjja Qesarake, Godine 
banimi dhe shrbimesh 3,4 kate + nencati + 2 kate bodrum, Kati I Dajt, Tirane. & Erzeni/Sh sh.p.k 
NUIS J66902027T me adresë Lagjja Bahçallek, Rruga Nacionale Shkoder-Tirane, Shkodër. 

 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 7: REF-54442-03-16-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Lotin 7: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Vorë e 
Shijak".  
Fondi limit i minikonkursit 132,796,304 pa TVSH. 
Objekti i minikonkursit: “Shkolla e Mesme e Bashkuar Kajo Karafili”, Shijak. Kohëzgjatja e kontratës 6 muaj. 

 
* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 

1. BOE “4 A-M” sh.p.k NUIS K92005016L & Archispace sh.p.k NUIS L42403012A & “AGI 
KONS” sh.p.k., NUIS K21622001M. 

 
2. OE “AGI KONS” sh.p.k., NUIS K21622001M. 

 
3. BOE “Agri Konstruksion sh.p.k  NUIS K01725001F & Curri sh.p.k NUIS J67902718S. 
 
4. OE “ALB-STAR” sh.p.k, NUIS J62903512W. 
 
5. BOE “Alb Building sh.p.k.  NUIS J69102508C & “Liqeni VII” sh.a NUIS K01730502W. 
 

6. BOE “Dion-AL” sh.p.k NUIS K67917301H & “ARKONSTUDIO” sh.p.k NUIS 
L42019004I. 


