
 

 
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORIT EKONOMIK TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Data 29.09.2020 

 

Për:  OE Alb- Star shpk NIPTJ62903512W, Adresa:  Fier Patos, Zona Industriale Patos, 

nr.pasurie 69/29, zona kadastrale nr.2890 

 

 

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik (Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku 

të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 20 muaj). 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-68685-08-13-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Përmirësimi i shtresave asfaltike për rrugët në Rajonet 3 dhe 4”, 

me fond limit  583.333.333,00 (pesëqind e tetëdhjetë e tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e 

treqind e tridhjetë 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 SMO Union NIPT J66902042Q & Shkëlqimi 07- NIPT K68121808W & 2Z 

Konstruktion NIPT J63229466K & Blerimi- NIPT J62903384G - Vlera 290 665 000 (dyqind 

e nëntëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh, 

2. OE Alb- Star shpk NIPTJ62903512W Vlera 331 000 000 (treqind e tridhjetë e një milion) 

lekë pa tvsh, 

3. OE Curri shpk -  NIPT - J67902718S - Vlera 341 090 000 (treqind e dyzetë e një milion e 

nëntëdhjetë mijë) lekë pa tvsh, 

4. BOE VELLEZERIT HYSA sh.p.k., NIPT K12911201C& METEO – NIPT -L26310801C & 

FLED NIPT K17621104C - Vlera 344 015 000 (treqind e dyzetë e katër milion e 

pesëmbëdhjetë mijë) lekë pa tvsh, 

5. BOE ARIFAJ sh.p. k NIPT J76418907K & DENIS-05- NIPT K51518029B & XHAST      

sh.p.k  -NIPT K12512837I Vlera 349 880 000 (treqind e dyzetë e nëntë milion e tetëqind e 

tetëdhjetë mijë) lekë pa tvsh, 

6. OE GPG Company sh.p.k., NIPT-  J64324443V Vlera – 373 525 000 (treqind e shtatëdhjetë 

e tre milion e pesëqind e njëzetë e pesë mijë) lekë pa tvsh, 

7. OE BAMI sh.p.k., - NIPT - J94416206R - Vlera 394 605 000 (treqind e nëntëdhjetë e katër 

milion e gjashtëqind e pesë mijë) lekë pa tvsh, 

8. OE PE-VLA-KU shpk, NIPT K61716013M- Vlera – 417 190 000 (katërqind e 

shtatëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa tvsh, 



 

9. OE GECI shpk, NIPT K71829801O - Vlera 460 980 000 (katërqind e gjashtëdhjetë milion e 

nëntëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa tvsh, 

10. OE FUSHA shpk, - NIPT - J61922018S - Vlera 550 975 000 (pesëqind e pesëdhjetë milion 

e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh, 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE SMO Union NIPT J66902042Q & Shkëlqimi 07- NIPT K68121808W & 2Z 

Konstruktion NIPT J63229466K & Blerimi- NIPT J62903384G për arsye të mos plotesimit 

të kritereve të pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik, pika 2.3.1 Përvojë të suksesshme në realizimin 

punë të ngjashme. BOE nuk plotëson kontratat e ngjashme në natyrë dhe në vlerë. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojmë se eshte identifikuar si operatorë 

ekonomikë i suksesshëm: 

 

1. OE Alb- Star shpk NIPTJ62903512W Vlera 331 000 000 (treqind e tridhjetë e një milion) 

lekë pa tvsh, 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni 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, brenda 5 ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.09.2020 

 

Ankesa: Nuk ka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


