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Ndodhur në kushtet që të gjithë kandidatët ofertues palë të kësaj marrëveshje kuadër, gjatë procesit 
të minikonkurseve / vlerësimeve janë fitues apo kanë lidhur kontrata në kuadër të rindërtimit, në 
vazhdimësi kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes të sipërpërmendura nuk plotësohen më nga kandidatët 
ofertues. Në funksion të procesit të rindërtimit, autoriteti përgjegjës për të mbuluar shërbimin e 
mbikëqyrjes së rindërtimit të objekteve arsimore, sipas parashikimeve në aktin normativ dhe 
legjislacionin në fuqi për prokurimin, duke mbajtur në konsideratë parimin e konkurueshmërisë dhe 
barazisë, vendosi të vijoj me vlerësimin e ofertave.  
Për sa më sipër, duke respektuar këto rregulla dhe kushte, si rezulat i të cilave rrjedh se nëntë 
operatorë ekonomikë të kualifikuar figurojnë me vlerë të barabartë, autoriteti ka vijuar me procesin e 
hedhjes së shortit për renditjen dhe shpalljen e fituesit.  
 
Në përfundim të shortit fitues është BOE “Infratech” sh.p.k & “Arkimade” sh.p.k.  
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Infratech” sh.p.k NUIS 
K91628001D, me adresë: Rruga “Besim Imami”, pallati 12-katesh, kati i 2-te, nr.13, Tiranë, & 
“Arkimade” sh.p.k NUIS  L01906030A, me adresë Rruga “Himë Kolli”, nd.24, h.9, ap.14, Tiranë se 
oferta e paraqitur nga ana juaj me vlerë 1,645,241 lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 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. 
Ankesa; Jo 
 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

                                            FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Për:  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 

 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 7:  REF-54587-03-18-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Lotin 7: “Objekti: “Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e 
objekteve arsimore Bashkia Vorë e Shijak ". 
Fondi limit i minikonkursit 1,693,131 lekë pa TVSH. 
Objekti i minikonkursit: “Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve arsimore “Shkolla 9-
vjecare Ramazan Subashi” Marikaj, Vorë dhe “Shkolla 9-vjecare Ahmetaq” Ahmetaq, Vorë. 
Kohëzgjatja e kontratës 6 muaj. 

* * * 
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. 
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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. 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.   

12. OE “Gjeokonsult & CO” sh.p.k NUIS K91810005U. 
13. BOE “InfraKonsult”sh.p.k NUIS L21512022F & “Atelier 4” sh.p.k NUIS K31812012H. 
14. BOE “Tower” sh.p.k NUIS L21717003H & “6D – PLAN”, sh.p.k NUIS L62717405H. 
15. 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 1,591,544.00 lekë pa tvsh. Pikët 84.68 
2. BOE“HUK-Project” NUIS J91329004W“ASH Engineering” NUIS L31617003F. Vlera             

1,523,000.00 lekë pa tvsh. Pikët 88.49 
3. BOE “ITM” sh.p.k NUIS L42303016G & “Archispace” sh.p.k NUIS L42403012A. Vlera             

1,349,143.70 lekë pa tvsh.  
4. BOE “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D & “Arkimade” sh.p.k NUIS  L01906030A.Vlera             

1,488,034.00 lekë pa tvsh. Pikët 90.57 
5. “Instituti Dekliada - Alb” sh.p.k NUIS K71606006A. Vlera 1,600,000.00 lekë pa tvsh. Pikët 

84.23  
6. BOE “Erald - G” sh.p.k NUIS K36306784K & “Transport Highway consulting” sh.p.k NUIS 

K51428048I.  Vlera 1,700,000.00 79.28 
7. OE “A & E Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E. Vlera 1,501,800.00 lekë pa tvsh. Pikët 

89.74 
8. BOE “Arabel Studio” sh.p.k NUIS L51812001S & “KKG Project” L41915003F & “GR 

Albania” L01509004N. Vlera  1,650,000.00 lekë pa tvsh. Pikët 81.68 
9. BOE “Civili Cons” sh.p.k NUIS L81315015O & “Studio Agovi” sh.p.k NUIS  L61922011K. 

Vlera             1,347,681.00 lekë pa tvsh.   
10. 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 1,570,000.00 lekë pa tvsh. Pikët 85.84 

11. OE “Gjeokonsult & CO” sh.p.k NUIS K91810005U. Vlera 1,349,143.80 lekë pa tvsh. Pikët 
99.89 

12. BOE “Tower” sh.p.k NUIS L21717003H & “6D – PLAN”, sh.p.k NUIS L62717405H. Vlera             
1,506,886.00 lekë pa tvsh. Pikët 89.43 
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13. BOE “Sphaera” sh.p.k NUIS J81809003U & “Klodioda” sh.p.k NUIS K51813002H. Vlera             
1,608,000.00 lekë pa tvsh. Pikët 83.81 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: Perkatësisht për arsyet e mëposhtme. 
 *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 “ITM” sh.p.k & “Archispace” sh.p.k  
   Fitues në Lotin 1 
 
2. BOE “Civili Cons” sh.p.k NUIS L81315015O & “Studia Agovi” sh.p.k 
   Fitues në Lotin 7   

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë 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 se oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 1,349,143.80 lekë pa tvsh 
dhe e vlerësuar me 99.89 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 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për:  BOE “HUK-Project” sh.p.k NUIS J91329004W me adresë: Bul.”Zogu i parë”, p.135 1/5, 

Tiranë & “ASH Engineering” sh.p.k. NUIS L31617003F me adresë: Rruga "Vllazen 
Manastirlliu", p.11, Kati 2, Ap.5, Tiranë 

 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 7:  REF-54587-03-18-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Lotin 7: “Objekti: “Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e 
objekteve arsimore Bashkia Vorë e Shijak ". 


