
 

 
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Data 31.12.2020 

 

Për:  BOE GJIKURIA sh.p.k., - NIPT J62903456H, Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim 

Rugova, Prane Gardes se Republikes, Pallati Kontakt, mbi Union Bank , Tiranë  & ALBAVIA 

shpk NIPT J81527001Q, Adresa: Rruga Sulejman Delvina,Pallati Fati,shk.1,ap.19 , Tiranë 

 

 

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74337-10-07-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe 

rikualifikimit urban ne zonen e Plazhit Palase – Drymadhes” me fond limit:  525.000.000 (peseqind 

e njezete e pese milion) lekë pa TVSH. 

Afati kohor për ekzekutimin:  10 muaj 

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 GJIKURIA sh.p.k., - NIPT J62903456H, & ALBAVIA shpk NIPT J81527001Q, vlera 

499 736 229,06 (katerqind e nentedhjete e nente milion e shtateqind e tridhjete e gjashte mije e 

dyqind e njezete e nente presje zero gjashte) leke pa tvsh, 

2. OE FUSHA sh.p.k., - NIPT J61922018S, Vlera 522 129 508,67 (peseqind njezete e dy milion e 

njeqind e njezete e nente mije e peseqind e tete presje gjashtedhjete e shtate) lekë pa tvsh, 

3. BOE 2 T shpk NIPT K01731001M & BE - IS NIPT K71412003A  Vlera 414 903 465,50 

(katerqind e katermbedhjete milion e nenteqind e tre mije e katerqind e gjashtedhjete e pese presje 

pesedhjete) lekë pa tvsh, 

4. BOE  CURRI shpk NIPT J67902718S Vlera 439 756 576,33 (katerqind e tridhjete e nente 

milion e shtateqind e pesedhjete e gjashte mije e peseqind e shtatedhjete e gjashte presje tridhjete 

e tre) lekë pa tvsh, 

5. OE ALB-BUILDING shpk NIPT- J69102508C Vlera 323 982 002,46 (treqind e njezete e tre 

milion e nenteqind e tetedhjete e dy mije e dy presje dyzete e gjashte) lekë pa tvsh. 

6. OE G.P.G. COMPANY shpk, NIPT  J64324443V Vlera 517 129 279,05 (peseqind e 

shtatembedhjete milion e njeqind e njezete e nente mije e dyqind e shtatedhjete e nente  presje 

zero pese) lekë pa tvsh, 

7. OE FLORIDA shpk NIPT J79602604P, nuk ka paraqitur oferte ekonomike, 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE 2 T shpk NIPT K01731001M & BE - IS NIPT K71412003A , per arsye se  nuk ploteson 

kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT përvojë të 

suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme, nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik 

pika 2.3.4. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket  licencave qe duhet te disponojne 

nga operatoret ekonomike per zbatimin e kontrates. Bashkimi i operatoreve ekonomik “2T” 



 

sh.p.k  & “BE - IS” shp.k, nuk ploteson kerkesen per piken “N.P –  8.D - Ndertime detare 

dhe punime thellimi ne uje”, pasi te dy anetaret e BOE kane vetem piken N.P 8.C. Po ashtu, 

“Operatori Ekonomik “Be-IS” shpk, 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 per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,  

2. BOE  CURRI shpk NIPT J67902718S per arsye se nuk ploteson kriterin per kapacitetin 

teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket  "Përvojës së suksesshme ne 

realizimin e puneve te ngjashme” , 

3. OE ALB-BUILDING shpk NIPT- J69102508C per arsye se  nuk ploteson kriterin per 

kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket  "Përvojës së 

suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” 

4. OE G.P.G. COMPANY shpk, NIPT  J64324443V, per arsye se nuk ploteson kriterin per 

kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne 

realizimin pune te ngjashme”, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me 

fuqine punetore (nr punonjesve kumulativ), kapacitetet organizative, makinerite, personelin 

e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura 

prokurimi te shpallura nga FSHZH, 

5. OE FLORIDA shpk NIPT J79602604P, per arsye se nuk ka paraqitur oferte ekonomike, 

Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe 

profesional. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojme BOE GJIKURIA sh.p.k., - NIPT 

J62903456H, Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Prane Gardes se Republikes, 

Pallati Kontakt, mbi Union Bank , Tiranë  & ALBAVIA shpk NIPT J81527001Q, Adresa: Rruga 

Sulejman Delvina,Pallati Fati,shk.1,ap.19 , Tiranë se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme 

499 736 229,06 (katerqind e nentedhjete e nente milion e shtateqind e tridhjete e gjashte mije e dyqind e 

njezete e nente presje zero gjashte) leke 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, 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 20.11.2020 

 

Ankesa:  ka  

Kanë  marrë përgjigje  dt. 02.12.2020 dhe 03.12.2020 

 


