
 

 
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Data 30.09.2020 

 

Për:  BOE MELA. sh.p.k., - NIPT K62320011G & ALB SHPRESA sh.p.k., – NIPT- J72110003F, 

& KEVIN CONSTRUKSION sh.p.k., - NIPT K71401004W, Adresa:  Rruga “Maliq Muço”, 

Nd. 6, Hyrja 4, Ap 14, Njesia Bashkiake 9, Kodi Postar 1016., Tiranë, 

 

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-68269-08-10-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i Lagjeve 4,5 dhe 6 të Bashkisë   Kukës”, me 

fond limit:  365.666.048,23 (treqind e gjashtëdhjetë e pesë milion e gjashtëqind e gjashtë dhjetë e 

gjashtë mijë e dyzet e tetë, presje njëzetë e tre) lekë pa TVSH. 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. BOE MELA. sh.p.k., - NIPT K62320011G & ALB SHPRESA sh.p.k., – NIPT- J72110003F, 

& KEVIN CONSTRUKSION sh.p.k., - NIPT K71401004W Vlera 230 376 099 (dyqind e 

tridhjetë milion e treqind e shtatedhjete e gjashte mije e nentedhjete e nente) lekë pa tvsh, 

2. BOE ARIFAJ sh.p.k., -NIPT- J76418907K& DENIS-05 shpk NIPT- K51518029B - Vlera           

239 286 882 (dyqind e tridhjete e nente milion e dyqind e tetedhjete e gjashte mije e teteqind 

e tetedhjete e dy) lekë pa tvsh, 

3. BOE BE - IS shpk, NIPT- K71412003A & ERGI shpk NIPT K02727229P, Vlera 239 628 916 

(dyqind e tridhjete e nente milion e gjashteqind e njezete e tete mije e nenteqind e 

gjashtembedhjete), lekë pa tvsh, 

4. BOE  S I R E T A  2F shpk NIPT K51501008J & EURO-ALB shpk NIPT K66613407H, 

Vlera 251 900 006 (dyqind e pesedhjete e nje milion e nenteqind mije e gjashte) lekë pa tvsh, 

5. BOE NDREGJONI shpk NIPT K31329048I & KUPA shpk NIPT K51615512C& LIQENI 

VII NIPT K01730502W, Vlera 253 277 494 (dyqind e pesedhjete e tre milion e dyqind e 

shtatedhjete e shtate mije e katerqind e nentedhjete e kater) lekë pa tvsh, 

6. OE EUROKOS HOLDING  SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI NIPT - K91727010A, vlera 

256 166 430 (dyqind e pesedhjete e gjashte milion e njeqind e gjashtedhjete e gjashte mije e 

katerqind e tridhjete) lekë pa tvsh, 

7. OE KTHELLA  NIPT J69303023D, Vlera 270 594 192 (dyqind e shtatedhjete milion e 

peseqind e nentedhjete e kater mije e njeqind e nentedhjete e dy) lekë pa tvsh, 

8. OE LEON  KONSTRUKSION  NIPT K71820009I, Vlera 285 228 832,33 (dyqind e 

tetedhjete e pese milion e dyqind e njezete e tete mije e teteqind e tridhjete e dy presje 

tridhjete e tre) lekë pa tvsh, 

9. OE CURRI  NIPT J67902718S, Vlera 295 458 933.63 (dyqind e nentedhjete e pese milion e 

katerqind e pesedhjete e tete mije e nenteqind e tridhjete e tre presje gjashtedhjete e tre) 

leke pa tvsh, 



 

10.  OE PE - VLA - KU NIPT - K61716013M, Vlera 307 493 501,5 (treqind e shtate milion e 

katerqind e nentedhjete e tre mije e peseqind e nje presje pese) lekë pa tvsh, 

11. BOE NDERTUESI 2014 NIPT L46827004L & SHPRESA - AL NIPT K31321021N & 

Rroku GUEST NIPT K87921701H, Vlera 326 685 890,9 (treqind e njezete e gjashte milion 

e gjashteqind e tetedhjete e pese mije e teteqind e nentedhjete presje nente) lekë pa tvsh, 

12. OE DABAR NIPT L62409033I, Vlera 360 000 000 (treqind e gjashtedhjete million) lekë pa 

tvsh 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. OE DABAR NIPT L62409033I per arsye se nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar 

kapacitetin teknik, financiar dhe professional. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojmë BOE MELA. sh.p.k., - NIPT K62320011G 

& ALB SHPRESA sh.p.k., – NIPT- J72110003F, & KEVIN CONSTRUKSION sh.p.k., - NIPT 

K71401004W Adresa:  Adresa:  Rruga “Maliq Muço”, Nd. 6, Hyrja 4, Ap 14, Njesia Bashkiake 9, Kodi 

Postar 1016., Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 230 376 099 (dyqind e 

tridhjetë milion e treqind e shtatedhjete e gjashte mije e nentedhjete e nente) lekë pa tvsh, 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, 

siç parashikohet në dokumentet 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, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej 239 286 882 (dyqind e tridhjete e nente milion e dyqind e tetedhjete e gjashte 

mije e teteqind e tetedhjete e dy) lekë pa tvsh, 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 18.09.2020 

 

Ankesa:  Ka 

Ka marre pergjigje në datë 19.08.2020 

 


