FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data 20.10.2020
Për:

OE G.P.G. COMPANY . sh.p.k., - NIPT J64324443V, Adresa: Lagjja 18 Tetori, godine
1 kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut Lushnje.

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69130-08-19-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riveshje aksi rrugor Çermë – Divjakë si dhe degëzimet për në
fshatrat: Grabian, Cerme Shkumbin – Bishçukas, Dushkecan – Hallvaxhias – Germenj i Madh”.
me fond limit: 362.469.526 (treqind e gjashtëdhjetë e dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e nëntë
mijë e pesëqind e njëzetë e gjashtë) 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. OE G.P.G. COMPANY sh.p.k., - NIPT J64324443V, Vlera 183 106 947 (njeqind e
tetedhjete e tre milion e njeqind e gjashte mije e nenteqind e dyzete e shtate) lekë pa tvsh,
2. BOE BIBA-X sh.p.k., -NIPT- K32618815N & KUPA shpk K51615512C - Vlera 184 612
852 (njeqind e tetedhjete e kater milion e gjashteqind e dymbedhjete mije e teteqind e
pesedhjete e dy) lekë pa tvsh,
3. BOE FLED shpk, NIPT- K17621104C & GRAND KONSTRUKSION M shpk NIPT
L38109801T & S.M.O.UNION shpk NIPT J66902042Q & SHKELQIMI 07 shpk NIPT
K68121808W - Vlera 185 520 679 (njeqind e tetedhjete e pese milion e peseqind e njezete
mije e gjashteqind e shtatedhjete e nente), lekë pa tvsh,
4. BOE A.L-ASFALT shpk NIPT K8151 1508A & KRONOS KONSTRUKSION shpk
NIPT K41416033P, Vlera 193 329 185) njeqind e nentedhjete e tre milion e treqind e njezete
e nente mije e njeqind e tetedhjete e pese) lekë pa tvsh,
5. BOE EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI shpk NIPT K91727010A,
Vlera 197 714 850, 06 (njeqind e nentedhjete e shtate milion e shtateqind e katermbedhjete
mije e teteqind e pesedhjete presje zero gjashte) lekë pa tvsh,
6. BOE BE - IS shpk NIPT - K71412003A, & 2 T shpk NIPT K01731001M vlera 203 585
477 (dyqind e tre milion e peseqind e tetedhjete e pese mije e katerqind e shtatedhjete e
shtate lekë pa tvsh,
7. OE CURRI shpk NIPT J67902718S, Vlera 209 247 085,4 (dyqind e nente milion e dyqind e
dyzete e shtate mije e tetedhjete e pese presje kater) lekë pa tvsh,
8. BOE S I R E T A 2F shpk NIPT K51501008J, & EURO-ALB shpk NIPT K66613407H
Vlera 211 111 111 (dyqind e njembedhjete milion e njeqind e njembedhjete mije e njeqind e
njembedhjete) lekë pa tvsh,
9. OE EUROTEOREMA PEQIN shpk NIPT J61905050M, Vlera 217 115 380 (dyqind e
shtatembedhjete milion e njeqind e pesembedhjete mije e treqind e tetedhjete ) leke pa tvsh,

10. OE VELLEZERIT HYSA shpk NIPT - K12911201C, Vlera 221 714 071 (dyqind e njezete
e nje million e shtateqind e katermbedhjete mije e shtatedhjete e nje) lekë pa tvsh,
11. OE VEGA shpk NIPT K01524006L Vlera 228 260 330 (dyqind e njezete e tete milion e
dyqind e gjashtedhjete mije e treqind e tridhjete) lekë pa tvsh,
12. BOE STERKAJ shpk NIPT J68310708M & ERAL CONSTRUCTION COMPANY
shpk NIPT K82230002K, Vlera 239 820 106.98 (dyqind e tridhjete e nente milion e teteqind
e njezete mije e njeqind e gjashte presje nentedhjete e tete) lekë pa tvsh.
13. OE GECI shpk NIPT K71829801O, vlera 250 608 372.26 ( dyqind e pesedhjete milion e
gjashteqind e tete mije e treqind e shtatedhjete e dy presje njezete e gjashte) lekë pa tvsh
14. OE AGI KONS shpk NIPT K21622001M Vlera 250 608 372.26 (dyqind e pesedhjete million
e gjashteqind e tete mije e treqind e shtatedhjete e dy presje njezete e gjashte) lekë pa tvsh
15. OE ALBA KONSTRUKSION shpk NIPT J61812013R, Vlera 337 109 678 (treqind e
tridhjete e shtate million e njeqind e nente mije e gjashteqind e shtatedhjete e tete) ) lekë pa
tvsh
16. BOE ARIFAJ shpk NIPT J76418907K & DENIS-05 shpk NIPT K51518029B, XHAST
shpk NIPT K12512837I Vlera 213 752 081(dyqind e trembedhjete million e shtateqind e
pesedhjete e dy mije e tetedhjete e nje) ) lekë pa tvsh
17. OE DABAR shpk NIPT L62409033I, nuk ka paraqitur oferte financiare.
18. BOE K.M.K shpk NIPT L78223801E & Caushi M shpk NIPT L88419801O & SINDER AB
shpk, NIPT K01531003W, & PE - VLA – KU shpk NIPT K61716013M, Vlera 176,058,216
(njeqind e shtatedhjete e gjashte million e pesedhjete e tete mije e dyqind e
gjashtembedhjete) lekë pa tvsh
19. OE BAMI shpk NIPT J94416206R Vlera 201185 521( dyqind e nje milion e njeqind e
tetedhjete e pese mije e peseqind e njezete e nje)
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.
2. BOE ARIFAJ shpk NIPT J76418907K & DENIS-05 shpk NIPT K51518029B, XHAST shpk
NIPT K12512837I per arsye se nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me
kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem në mënyrë kumulative sa shuma
e objekteve ku ka ofertuar.
3. BOE K.M.K shpk NIPT L78223801E & Caushi M shpk NIPT L88419801O & SINDER AB
shpk, NIPT K01531003W, & PE - VLA – KU shpk NIPT K61716013M, nuk plotëson
kriterin 2.3.1 të DST. OE " KMK” sh.p.k., nuk ploteson shumen e kontratatave te ngjashme
ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh.
4. OE BAMI shpk NIPT J94416206R nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen
me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa
shuma e objekteve ku ka ofertuar.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojmë OE G.P.G. COMPANY . sh.p.k., NIPT J64324443V, Adresa: Lagjja 18 Tetori, godine 1 kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit,
prane Rotondos se Plukut Lushnje, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 183 106 947
(njeqind e tetedhjete e tre milion e njeqind e gjashte mije e nenteqind e dyzete e shtate) 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 184 612 852 (njeqind e tetedhjete e kater milion e gjashteqind e dymbedhjete
mije e teteqind e pesedhjete 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 25.09.2020
Ankesa: Ka
Ka marre pergjigje në datë 06.10.2020

