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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për:  BOE “Tower” sh.p.k NUIS L21717003H me adresë: Rr. “Fadil Rada”, pallati Daniela, 

shk.2, k. 3, ap.9, Tiranë & “6D – Plan”, sh.p.k NUIS L62717405H, me adresë: Rruga 
"Jusuf Vrioni", pallati ALSION, shkalla II, kati 2, Njësia Administative nr.5. Tiranë.  

 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 1:  REF-54599-03-18-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Lotin 1 “Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e objekteve 
arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë.”  
 
Fondi limit i minikonkursit 3,399,477 lekë pa TVSH. 
Objekti i minikonkursit: “Mbikëqyrja e punimeve: “Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare dhe kopshti, Dan 
Bajrami” Gjorem, Kurbin dhe “Rindertimi i shkollës së mesme dhe parashkollor Llesh Nik Daka, 
Shënkoll, Bashkia Lezhë”.  
Kohëzgjatja e kontratës 6 muaj. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
 

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

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

2.  BOE “HE & SK 11” sh.p.k, NUIS L19008502B & MAGNA CHARTA, sh.p.k NUIS 
L92318021H. 

 
3.  BOE “HUK-Project” NUIS J91329004W “ASH Engineering” NUIS L31617003F.  
 
4. BOE “ITM” sh.p.k NUIS L42303016G & “Archispace” sh.p.k NUIS L42403012A.   

 
5. BOE “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D & “Arkimade” sh.p.k NUIS  L01906030A.  
6. “Instituti Dekliada – Alb” sh.p.k NUIS K71606006A. 
 
7. BOE “Erald – G” sh.p.k NUIS K36306784K & “Transport Highway consulting” sh.p.k NUIS 

K51428048I.   
 
8. 8. OE “A & E Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E. 

 
9. BOE “Arabel Studio” sh.p.k NUIS L51812001S & “KKG Project” L41915003F & “GR Albania” 

L01509004N. 
 

10. BOE “Civili Cons” sh.p.k NUIS L81315015O & “Studio Agovi” sh.p.k NUIS  L61922011K. 
 
11. BOE “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k NUIS L11511002I & “Studio Private Projektimesh 

Studimesh Monitorimesh Arbi” sh.p.k NUIS , K62022009S & “ER – NO” sh.p.k NUIS 
L11809002H.   
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12. BOE “G B Civil Engineering” sh.p.k  NUIS L51825011V & S”TUDIO SERVICES " K - SA" 

sh.p.k NUIS L71305518R. 
 
13. OE “Gjeokonsult & CO” sh.p.k NUIS K91810005U. 

 
14. BOE “InfraKonsult”sh.p.k NUIS L21512022F & “Atelier 4” sh.p.k NUIS K31812012H. 

 
15. BOE “Tower” sh.p.k NUIS L21717003H & “6D – PLAN”, sh.p.k NUIS L62717405H. 

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

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. OE “C.E.C Group” sh.p.k, NUIS L11807013M.  Vlera 2,815,000 lekë pa tvsh.  

 
2. BOE “HE & SK 11” sh.p.k, NUIS L19008502B & MAGNA CHARTA, sh.p.k NUIS 

L92318021H. Vlera 2,651,592 lekw pa tvsh.  
 
3. BOE “HUK-Project” NUIS J91329004W “ASH Engineering” NUIS L31617003F. Vlera   

2,923,000 lekë ta tvsh.  
 
4. BOE “ITM” sh.p.k NUIS L42303016G & “Archispace” sh.p.k NUIS L42403012A. Vlera  

2,994,399 lekë pa tvsh.  
 
5. BOE “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D & “Arkimade” sh.p.k NUIS  L01906030A. Vlera 

2,715,525 lekë pa tvsh. 
 
6. “Instituti Dekliada – Alb” sh.p.k NUIS K71606006A. Vlera 3,025,534.53 lekë pa tvsh. 
 
7. BOE “Erald – G” sh.p.k NUIS K36306784K & “Transport Highway consulting” sh.p.k NUIS 

K51428048I.  Vlera 2,773,275 lekë pa tvsh. 
 
8. OE “A & E Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E. Vlera 2,993,481 lekë pa tvsh. 
 
9. BOE “Arabel Studio” sh.p.k NUIS L51812001S & “KKG Project” L41915003F & “GR Albania” 

L01509004N. Vlera 2,773,275 lekë pa tvsh. 
 
10. BOE “Civili Cons” sh.p.k NUIS L81315015O & “Studio Agovi” sh.p.k NUIS  L61922011K. 

Vlera 2,847,462 lekë pa tvsh. 
 
11. BOE “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k NUIS L11511002I & “Studio Private Projektimesh 

Studimesh Monitorimesh Arbi” sh.p.k NUIS , K62022009S & “ER – NO” sh.p.k NUIS 
L11809002H. Vlera 3,127,519 lekë pa tvsh.   
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12. BOE “G B Civil Engineering” sh.p.k  NUIS L51825011V & “STUDIO SERVICES " K - SA" 
sh.p.k NUIS L71305518R. Vlera 2,714,601 lekë pa tvsh. 

 
13. OE “Gjeokonsult & CO” sh.p.k NUIS K91810005U. Vlera 2,994,399 lekë pa tvsh. 
 

14. BOE “Tower” sh.p.k NUIS L21717003H & “6D – PLAN”, sh.p.k NUIS L62717405H. Vlera 
2,994,500 lekë pa  tvsh. 

  
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.  
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
1. BOE “HE & SK 11” sh.p.k & MAGNA CHARTA, sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor në 
Lotin 3 me objekt, “Mbikëqyrja e punimeve per ”Rindërtimi i objektit të ri “Shkollë 9 vjecare dhe 
Kopshti Bedrie Bebeziqi” dhe “Rindërtimi Kopshtit Met Hasa” Bashkia Durres“,  bazuar në pikën 
F.2 të Njoftimit të Kontratës në Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Në rast dhe/ose 
gjatë fazave të tjera të hapjes së minikonkursit sipas loteve, operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, 
do të plotësojë/në një vetëdeklarim që ka/kanë në proces, në të njëjtën kohë, si 
kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes 
së minikonkursit i ka/kanë përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të 
punës”. 
 
2. BOE “ITM” sh.p.k & “Archispace” sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 1 me objekt 
”Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë dhe me 1 kat bodrum nëntokë, 
të shkollës së mesme Arif Halil Sulaj” Mamurras”, bazuar në pikën F.2 të Njoftimit të Kontratës në 
Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Në rast dhe/ose gjatë fazave të tjera të hapjes 
së minikonkursit sipas loteve, operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, do të plotësojë/në një 
vetëdeklarim që ka/kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një 
investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së minikonkursit i ka/kanë 
përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës”. 
 
3. OE “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D & “Arkimade” sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor 
në Lotin 6 me objekt,“Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i kopshtit Niko Hoxha”,  bazuar në pikën 
F.2 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… Në rast dhe/ose gjatë 
fazave të tjera të hapjes së minikonkursit sipas loteve, operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, do të 
plotësojë/në një vetëdeklarim që ka/kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, 
një investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së minikonkursit i ka/kanë 
përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës”. 
  
4. BOE “Civili Cons” sh.p.k & “Studio Agovi” sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 5 
me objekt ”Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objektit të ri me 3 kate mbi tokë, të shkollës Shkolla 
9-vjecare Gosë”, bazuar në pikën F.2 të Njoftimit të Kontratës në Dokumentat Standarte të Tenderit 
ku përcaktohet se “Në rast dhe/ose gjatë fazave të tjera të hapjes së minikonkursit sipas loteve, 
operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, do të plotësojë/në një vetëdeklarim që ka/kanë në proces, 
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në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i 
cili në çastin e hapjes së minikonkursit i ka/kanë përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të 
vëllimeve të përgjithshme të punës”. 
 
5. BOE “Arabel Studio” sh.p.k & “KKG Project” & “GR Albania”, është shpallur fitues / kontraktor 
në Lotin 4 me objekt ”Mbikëqyrja e punimeve per “Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare Njazi 
Mastori” dhe “Rindërtimi Shkolla fillore dhe Kopshti Perlat, Sukth Durres”, bazuar në pikën F.2 të 
Njoftimit të Kontratës në Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Në rast dhe/ose gjatë 
fazave të tjera të hapjes së minikonkursit sipas loteve, operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, do të 
plotësojë/në një vetëdeklarim që ka/kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, 
një investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së minikonkursit i ka/kanë 
përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës”. 
 
6. BOE “G B Civil Engineering” sh.p.k & S”TUDIO SERVICES "K - SA" sh.p.k, është shpallur 
fitues / kontraktor në Lotin 2 me objekt ” Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve të reja me 
2 kate mbi tokë të shkollës 9-vjecare dhe kopshti Kastrioti, Derven, dhe të shkollës 9-vjecare dhe 
kopshtin Ramazan Jangozi” Thumane, Kruje”,  bazuar në pikën F.2 të Njoftimit të Kontratës në 
Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Në rast dhe/ose gjatë fazave të tjera të hapjes 
së minikonkursit sipas loteve, operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, do të plotësojë/në një 
vetëdeklarim që ka/kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një 
investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së minikonkursit i ka/kanë 
përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës”. 
 
7. OE “Gjeokonsult & CO” sh.p.k është shpallur fitues / kontraktor në Lotin 7 me objekt ”Mbikëqyrja 
e punimeve “Rindërtimi i objekteve arsimore “Shkolla 9-vjecare Ramazan Subashi” Marikaj, Vorë 
dhe “Shkolla 9-vjecare Ahmetaq” Ahmetaq, Vorë”, bazuar në pikën F.2 të Njoftimit të Kontratës në 
Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Në rast dhe/ose gjatë fazave të tjera të hapjes 
së minikonkursit sipas loteve, operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, do të plotësojë/në një 
vetëdeklarim që ka/kanë në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një 
investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së minikonkursit i ka/kanë 
përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës”. 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Tower” sh.p.k NUIS L21717003H 
me adresë: Rr. “Fadil Rada”, pallati Daniela, shk.2, k. 3, ap.9, Tiranë & “6D – Plan”, sh.p.k NUIS 
L62717405H, me adresë: Rruga "Jusuf Vrioni", pallati ALSION, shkalla II, kati 2, Njësia 
Administative nr.5 se oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 2,994,500 lekë pa tvsh dhe e vlerësuar 
me 97.61 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni 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 


