
 

 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Data 02/04/2021 

 

Për:  BOE “G.P.G. COMPANY sh.p.k., NIPT J64324443V, me adresë:  Lagjja 18 Tetori, godinë 1 

katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, Lushnje & “NG 

Structures” shpk NUIS L79326502O, me adresë: Lagjja "Selam Musai", Rruga Dule Dalani, 

Kati i dytë, Tepelenë,   

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur elektronik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87485-02-17-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i segmentit rrugor “Sabri Kosturi”, Lushnje”, me fond 

limit në vlerën 150,797,126 (njëqind e pesëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e njëqind 

e njëzetë e gjashtë) lekë pa TVSH. Kohëzgjatja e kontratës 12 muaj. 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

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

1. BOE “G.P.G. COMPANY sh.p.k., NIPT J64324443V, “NG Structures” shpk NUIS 

L79326502O, vlera 76 281 543 (shtatëdhjetë e gjashtë milion e dyqind e tetëdhjetë e një mijë e 

pesëqind e dyzetë e tre) lekë pa tvsh. 

2. 2.BOE “Beqiri” sh.p.k., NUIS J98624801V & “Totila” sh.p.k., NUIS K13001010G vlera            

80 000 006 (tetëdhjetë milion e gjashtë) lekë pa tvsh. 

3. OE Zdravo” shpk NUSI J84003411K. Vlera 81 210 092,50 (tetëdhjetë e një milion e dyqind e 

dhjetë mijë e nentëdhjetë e dy presje pesëdhjetë) lekë pa tvsh. 

4. OE “Bajrami N” shpk., NUIS K02727202O, Vlera 81 416 929 (tetëdhjetë e një milion e 

katërqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e njëzetë e nëntë) lekë pa tvsh  

5. OE “DAJTI PARK 2007” shpk., NUIS K11507003S, vlera 82 927 586,60 (tetëdhjetë e dy milion 

e nentëqind e njëzetë e shtatë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë) lekë pa 

tvsh  

6. BOE “A.l Asfalt” shpk. NUIS K81511508A & “Alb Korca 2002” shpk., NUIS K34004003T 

vlera 84 768 691 (tetëdhjetë e katër milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind 

e nëntëdhjetë e një) lekë pa tvsh. 

7. OE “Company Riviera 2008” shpk., NUIS K81716011V, vlera 88 044 749 (tetëdhjetë e tetë 

milion e dyzetë e katër mijë e shtatëqind e dyzetë e nëntë) lekë pa tvsh. 

8. BOE “L.T.E CONSTRUCTION” shpk., NUIS L78006801F & “Shendelli” shpk., NUIS 

K07924803N vlera 88 998 644 (tetëdhjetë e tetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e 

gjashtëqind e dyzetë e katër) lekë pa tvsh 

9. BOE “B-93” shpk., NUIS J62903508R & “B93 II” shpk., NUIS L52209050O vlera                      

89 784 173 (tetëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e katër mijë e njëqind e shtatëdhjetë 

e tre) lekë pa tvsh.  

10. BOE “2Z Konstruksion” shpk., NUISJ63229466K & ICC Group” shpk., NUIS L51308006A, 

vlera 89 852 050 (tetëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëdhjetë) lekë 

pa tvsh. 



 

11. OE “PE - VLA – KU” sh.p.k., NUIS K61716013M vlera 92 666 054,38 (nëntëdhjetë e dy milion 

e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e pesëdhjetë e katër presje tridhjetë e tetë) lekë pa 

tvsh. 

12. BOE Pepa Group shpk NUIS L42215009L & Nika shpk NUIS J76705047U Vlera                       

94 947 989,42 (nëntëdhjetë e katër milion e nentëqind e dyzetë e shtatë mijë e nëntëqind e 

tetëdhjetë e nëntë presje dyzetë e dy) lekë pa tvsh.  

13. OE Ndregjon shpk NUIS K31329048I, Vlera 97 456 283 (nëntëdhjetë e shtatë milion e katërqind 

e pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa tvsh. 

14. OE Sireta 2F shpk NUIS K51501008J, Vlera 99 999 999 (nëntëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind 

e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) leke pa tvsh.  

15. BOE BEIS shpk NUIS K71412003A & Egland NUIS J96829419D, Vlera 100 427 730 (njëqind 

milion e katërqind e njëzetë e shtatë mijë e shtatëqind e tridhjetë) lekë pa tvsh. 

16. OE Vëllezerit Hysa shpk NUIS K12911201C Vlera 104 966 748 (njëqind e katër milion e 

nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e dyzetë e tetë) lekë pa tvsh. 

17. BOE Llazo shpk NUIS K24218401K & Besta shpk NUIS J62903182B Vlera 106 714 901 

(njëqind e gjashtë milion e shtatëqind e katërmbëdhjetë mijë e nëntëqind e një) lekë pa tvsh. 

18. OE Desaret Company sjpk NUIS K01816001J, Vlera 109 549 379 (njëqind e nëntë million e 

pesëqind e dyzetë e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh. 

19. OE Alba Konstruksion shpk NUIS J61812013R Vlera 109 623 673 (njëqind e nëntë milion e 

gjashtëqind e njëzetë e tre mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë pa tvsh. 

20. OE Sterkaj shpk NUIS J68310708M Vlera 110 205 107,5 (njëqind e dhjetë milion e dyqind e 

pesë mijë e njëqind e shtatë presje pesë) lekë pa tvsh. 

21. OE Leon Konstruksion shpk, NUIS K71820009I Vlera 113 097 811(njëqind e trembëdhjetë 

milion e nëntëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh. 

22. BOE Ed Konstruksion shpk NUIS K61625001I & General Betonshpk NUIS K23013401A& 

Spektri shpk NUIS J62903555F, Vlera 114 840 880 (njëqind e katërmbëdhjetë milion e tetëqind 

e dyzetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë) lekë pa tvsh. 

23. OE Agikons shpk NUIS K21622001M Vlera 125 039 739 (njëqind e njëzetë e pesë milion e 

tridhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e tridhjetë e nëntë) lekë pa tvsh. 

24. OE Geci shpk NUIS K71829801O Vlera 134 687 750 (njeqind e tridhjete e kater million e 

gjashteqind e tetedhjete e shtate mije e shtateqind e pesedhjete) leke pa tvsh. 

25. OE CEC Group shpk, NUIS L11807013M, nuk ka paraqitur oferte financiare. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. OE CEC Group shpk, NUIS L11807013M, pasi nuk ka paraqitur ofertë financiare si dhe nuk 

ka paraqitur dokumentacion për të vërtetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional. 

 

2. OE “Zdravo” shpk pasi 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” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e 

vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik 

gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të 

ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku 

gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë 

jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. 

Konkretisht, ky operator ekonomik nuk arrin vleren e kerkuar per kete objekt prokurimi, 

duke mos patur nje kontrate te vetme te ngjashme ne vleren 75,398,563 leke (si 50% e vleres 

se fondit limit) apo mos patur shume kontrata sa vlera e  dyfishit te vleres se fondit limit  dhe 

per kete arsye skualifikohet 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojmë BOE “G.P.G. COMPANY sh.p.k., NIPT 

J64324443V, me adresë:  Lagjja 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, 

pranë Rotondos së Plukut, Lushnje & “NG Structures” shpk NUIS L79326502O, me adresë: Lagjja 



 

"Selam Musai", Rruga Dule Dalani, Kati i dytë, Tepelenë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme 76 281 543 (shtatëdhjetë e gjashtë milion e dyqind e tetëdhjetë e një mijë e pesëqind e dyzetë 

e tre) 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, 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 25.03.2021 

 

Ankesa:  Nuk ka 

 

 

 

Dritan AGOLLI 

 

 Drejtori Ekzekutiv 

 

Konceptoi: A. Uku 
Miratoi: G 
 
 
 

 

 


