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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data: 01.12.2020] 

 

Për:  OE “Vllaznimi” shpk., NUIS J79602601O me adresë: Lagjja 28 Kukes “Bajram Curri” 

Gushti, Rruga Agim Ramadani,Bajram Curri.  

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” 

Numri i referencës së proçedurës REF-74534-10-08-2020  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndertimi i ITUN, Rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza dhe 

Ujësjellësit në ValbonëFondi limit: 83.049.455,83 lekë pa TVSH  

Kohëzgjatja e kontratë 8 muaj. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 

 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.OE “VLLAZNIMI” shpk., NUIS J79602601O shpk., vlera  41,878,561.00 leke pa tvsh. 

2. BOE “I.C.C GROUP” sh.p.k NUIS L51308006A & “2Z KONSTRUKSION” shpk., NUIS  J63229466K 

vlera  52,225,203.00 leke pa tvsh. 

3.BOE "B '93" shpk., NUIS J62903508R &"JOGI" shpk.,  NUIS J63229478K & vlera 54,903,156.10 leke 

pa tvsh. 

4. BOE “Arjeil” shpk., NUIS K31320002C & Garden Line” shpk., NUIS K11427004I & Florida shpk., 

NUIS J79602604P, vlera 59,775,267.44 leke pa tvsh.  

5. BOE “Ndregjoni” sh.p.k., NUIS K31329048I & “Udha” sh.p.k., NUIS K77524909Q vlera  

60,411,381.00 leke pa tvsh. 

6. OE “LEON KONSTRUKSION” shpk., NUIS K71820009I vlera   60,786,734.00 leke pa tvsh.   

7. OE “Agi Kons” NUIS K21622001M, vlera   61,876,524.00 leke pa tvsh.. 

8. OE “EURONDERTIMI 2000” shpk., NUIS K02003001O, vlera   62,700,047.17 leke pa tvsh. 

9. BOE “Boshanjku B” shpk., NUIS K72627402H, & “ L.T.E. Construction” shpk., NUIS L78006801F 

vlera  66,242,531.00 leke pa tvsh 10. BOE “Kacdedja” sh.p.k., NUIS K51712017A & “Everest” sh.p.k., 

NUIS J78311921L vlera  123,666,189.00 leke pa tvsh.   

10. BOE “PE - VLA - KU” shpk., NUIS K61716013M &  vlera  68,054,495.81 leke pa tvsh.  

11. OE “Sireta 2F” shpk., NUIS K51501008J, vlera  85,196,175.15 leke pa tvsh. 

 

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm 

Nuk ka te skualifikuar 

 

 

* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “Vllaznimi” shpk., NUIS J79602601O me 

adresë: Lagjja 28 Kukes “Bajram Curri” Gushti, Rruga Agim Ramadani,Bajram Curri.  se oferta e paraqitur, 

me vlerë 41,878,561.00 lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, adresa Rr. 

“Sami Frashëri”, nr. 10, Tirana, Albania, tel: 00355 42 235 597/8 (int. 151), fax: 00355 42 234 885, 

sigurimin e kontratës 10%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda pesë ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 

sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin 

përfundimtar, 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 17.11.2020. 

Ankesa: Jo! 


