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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Operatorin Ekonomik: “Infratech” sh.p.k 
NUIS K91628001D me adresë: Rruga “Besim Imami”, pallati 12-katesh, kati i 2-te, nr.13 Tiranë , se 
oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 1,374,508.00 lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 95.00 pikë, 
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 
15%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 

oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë 
dhe shifra]. 
Ankesa: JO 
 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

Për: Operatorin Ekonomik: “Novatech Studio” sh.p.k NUIS L01717030C, me adresë: 

Rruga “Shenasi Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, zona kadastrale 8370, hyrja 1, ap 
18 , Tiranë. .   

 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar Marrëveshje Kuadër (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti IV:  REF-73093-09-25-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 4: “Kolaudimi i  punimeve për rindërtimin e banesave individual 
në zonat e prekura nga tërmeti.” 
Fondi limit i minikonkursit: 774,671 lekë pa TVSH. 
Objekti i minikonkursit: “Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e njesive te banimit ne ndertesa 
pallate per zonat e detyruar per zhvillim Lezhë 1 dhe Lezhë 2, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia 
Lezhë.” 
Kohëzgjatja e kontratës 21 ditë kalendarike. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]. 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “HE & SK 11” sh.p.k NUIS L19008502B. 

 
2. Operatori ekonomik: “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k NUIS K71828007J. 

 
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “IMES -D” sh.p.k NUIS K82430006C & “D& C 

PARTNERS” sh.p.k., NUIS K41531001K. 
 

4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “KKG PROJECT” sh.p.k NUIS L41915003F & “Gr 

Albania” sh.p.k NUIS L01509004N. 
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5. Operatorit ekonomik: “Novatech Studio” sh.p.k NUIS L01717030C. 
 

6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “Zenit & Co” sh.p.k. NUIS K61731002D & “Palma 

Construction” sh.p.k NUIS K66607001U. 
 

7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë: “Civil Cons” sh.p.k NUIS L81315015O & “Studio Agovi” 

sh.p.k NUIS L61922011K. 
 
8. Operatori Ekonomik: “ERSI/M” sh.p.k NUIS J98624803O. 

 
9. Operatori Ekonomik: “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D. 

 
* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 

NR 

 
Operatorët pjesëmarrës në fazën e dytë 

 
Vlera e 

ofertës pa 
tvsh/lekë 

 
Pikët 
total 

1 OE “Novatech Studio” sh.p.k NUIS L01717030C 637,302.00 92.00 

2 
OE “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k NUIS 

K71828007J 
637,302.00 90.00 

3 OE “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D 637,302.00 88.00 

4 
BOE “KKG PROJECT” sh.p.k NUIS L41915003F & “Gr 

Albania” sh.p.k., NUIS L01509004N 
637,302.00 88.00 

5 OE “ERSI/M” sh.p.k NUIS J98624803O 637,302.00 86.00 
6 OE “HE & SK 11” sh.p.k NUIS L19008502B 637,302.00 85.00 

7 
BOE “Zenit & Co” sh.p.k. NUIS K61731002D & “Palma 

Construction” sh.p.k., NUIS K66607001U. 
637,302.00 85.00 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm. Nuk ka te skualifikuar. 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Operatorin Ekonomik: “Novatech 

Studio” sh.p.k NUIS L01717030C, me adresë: Rruga “Shenasi Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, 
zona kadastrale 8370, hyrja 1, ap 18 , Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 637,302.00 
lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 92.00 pikë, 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 
15%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 

oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë 
dhe shifra]. Ankesa: JO


