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Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

[Data 02.08.2021] 

Për: BOE “Company Riviera 2008” sh.p.k., NUIS K81716011V, me adresë; Rruga Nacionale 

Kamëz-Fushë Krujë, Kthesa e Valiasit Nr.1, në zonë kadastrale 2066, Nr. Pasurie 62/35, 

Kamëz, Tiranë & “Agri Construction” sh.p.k. NUIS K01725001F me adresë; Rruga e 
Dibrës – Ish truproja e shkollës Skëndërbej, Tiranë.   

 Procedura e prokurimit: “Procedurën E Hapur” për punë publike. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rrugët Paralele me Hekurudhën nga Kthesa e Kamzës deri te Stacioni 

Hekurudhor në Kashar - Loti 1” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-98116-06-14-2021 

Fondi limit:  222 103 443,56  lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës 12 muaj. 

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

* * * 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. BOE “Company Riviera 2008” sh.p.k., NUIS K81716011V & “Agri Construction” sh.p.k. NUIS 

K01725001F vlera  107,491,187.00 (njëqind e shtatë milion e katërqind e nëntëdhjetë e një mijë e njëqind 

e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh. 

2.OE “Vellezerit Hysa” sh.p.k, NUIS K12911201C vlera  108,843,866.25 (njëqind e tetë milion e tetëqind 

e dyzetë e tre mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pike njëzetë e pesë) lekë pa tvsh 

3.OE “Shkelqimi 07” sh.p.k, NUIS K68121808W vlera 111,000,000.00 (njëqind e njëmbëdhjetë milion) 

lekë pa tvsh. 

4.OE “Arifaj” sh.p.k, NUIS J76418907K vlera 112,663,847.00 (njëqind e dymbëdhjetë milion e gjashtëqind 

e gjashtëdhjetë e tre mijë e tetëqind e dyzetë e shtatë) lekë pa tvsh. 

5.BOE “Denis 05” sh.p.k, NUIS J K51518029B & “Eral Construction Company” shpk, NUIS K82230002K 

vlera 115,111,748.85 (njëqind e pesëmbëdhjetë milion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzetë 

e tetë pikë tetëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 

6.BOE “Euroteorema Peqin” sh.p.k, NUIS J61905050M & “MEPS-A” shpk., L73431201E vlera 

118,456,572.00 (njëqind e tetëmbëdhjetë million e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e 

shtatëdhjetë e dy) lekë pa tvsh. 
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7.BOE “Kupa” shpk., NUIS K51615512C & “Sterkaj” sh.p.k, NUIS J68310708M vlera 129,756,324.00 

(njëqind e njëzetë e nëntë million e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e njëzetë e katër) lekë 

pa tvsh. 

8.BOE “4 A - M” sh.p.k., NUIS K92005016L & “Iliriada” sh.p.k NUIS J61828125L vlera 135,482,086.95 

(njëqind e tridhjetë e pesë million e katërqind e tetëdhjetë e dy mijë e tetëdhjetë e gjashtë pike nëntëdhjetë 

e pesë) lekë pa tvsh. 

9. BOE “Pepa Group” sh.p.k NUIS L42215009L & “Nika” shpk, NUIS J76705047U vlera 136,053,921.57 

(njëqind e tridhjetë e gjashtë million e pesëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e njëzetë e një pike pesëdhjetë e 

shtatë) lekë pa tvsh. 

10. OE “Albavia” shpk NUIS J81527001Q vlera 137,271,710.00 (njëqind e tridhjetë e shtatë million e 

dyqind e shtatëdhjetë e një mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa tvsh. 

11.OE “2T” shpk., NUIS K01731001M vlera 139,033,267.80 (njëqind e tridhjetë e nëntë million e tridhjetë 

e tre mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë) lekë pa tvsh. 

12.BOE “Almo Konstruksion” shpk., NUIS J91915001P & “Eurondertim 2000” sh.p.k, NUIS 

K02003001O vlera 143,086,975.00 (njëqind e dyzetë e tre million e tetëdhjetë e gjashtë mijë e 

nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 

13.BOE “Eurokos Holding sh.p.k. dega në Shqiperi, NUIS K91727010A& “Abi Cons” shpk NUIS 

L41525007G, vlera 144,054,442.77 (njëqind e dyzetë e katër million e pesëdhjetë e katër mijë e katërqind 

e dyzetë e dy pikë shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh. 

14. OE “Bami” shpk., NUIS J94416206R, vlera 144,373,187.15 (njëqind e dyzetë e katër million e treqind 

e shtatëdhjetë e tre mijë e njëqind e tetëdhjetë e shtatë pikë pesëmbëdhjetë) lekë pa tvsh. 

15. BOE “Alb tiefbau” shpk., NUIS J66703049C & “Alb Konstruksion” shpk NUIS J76705049N vlera 

147,261,190.00 (njëqind e dyzetë shtatë million e dyqind e gjashtëdhjetë e një mijë e njëqind e nëntëdhjetë) 

lekë pa tvsh. 

16.OE “Sireta 2 F” shpk., NUIS K51501008J vlera 151,111,111.00 (njëqind e pesëdhjetë e një million e 

njëqind e njëmbëdhjetë mijë e njëqind e njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh. 

17.BOE “Liqeni VII” shpk., NUIS K01730502W & “Ndregjoni” sh.p.k., NUIS K31329048I vlera 

151,403,769.30 (njëqind e pesëdhjetë e një million e katërqind e tre mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e 

nëntë pikë tridhjetë) lekë pa tvsh. 

18.OE “Be-Is” sh.p.k., NUIS K71412003A vlera 163,426,460.00 (njëqind e gjashtëdhjetë e tre million e 

katërqind e njëzetë e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë) lekë pa tvsh. 

19.OE “Bajrami N” Shpk NUIS K02727202O vlera 164,273,537.00 (njëqind e gjashtëdhjetë e katër million 

e dyqind e shtatëdhjetë e tre mijë e pesëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

20. BOE “Pevlaku” shpk., NUIS K61716013M & “Pelvaku dega Kosove” NUIS 810794463 & “Balili 

Konstruksion., NUIS K17016202S vlera 165,757,637.43 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë million e shtatëqind 

e pesëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë pike dyzetë e tre) lekë pa tvsh 

21. BOE “Mela” sh.p.k. NUIS K62320011G & “Alb Shpresa” sh.p.k, NUIS J72110003F & “Xhast” shpk., 

NUIS K12512837I vlera 166,000,000.00 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë million) lekë pa tvsh. 

22.OE “Alba Konstruksion” sh.p.k, NUIS J61812013R. vlera  167,285,033.00 (njëqind e gjashtëdhjetë e 

shtatë million e dyqind e tetëdhjetë e pesë mijë e tridhjetë e tre) lekë pa tvsh 23.OE “Salillari” sh.p.k, NUIS 

J62903125G vlera 183,611,854.65 (njëqind e tetëdhjetë e tre million e gjashtëqind e njëmbëdhjetë mijë e 

tetëqind e pesëdhjetë e katër pikë gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh 

24. OE “A.L-ASFALTi” shpk, NUIS K81511508A (nuk ka paraqitur oferte) 

25 OE “Braka Construksion” nuk ka paraqitur oerte. 

 

* * * 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 
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1.Operatori Ekonomik “Shkelqimi 07” sh.p.k, NUIS K68121808W nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës 

sipas formës së kërkuar në seksionin 3, pika 3.1.3 të Njoftimit të Kontratës ku përcaktohet se 

"Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi në formën: 

garancisë bankare  X”. Paraqitja e sigurimit të ofertës në një formë apo format tjetër nga ajo/ai e/i kërkuar 

në dokumentat e tenderit, përbën mospërmbushje të kërkesave për kualifikim dhe shkak për mospranimin 

e ofertës së operatorit ekonomik.  

 

2.Operatori Ekonomik “Be-Is” sh.p.k., NUIS K71412003A nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës sipas formës 

së kërkuar në seksionin 3, pika 3.1.3 të Njoftimit të Kontratës ku përcaktohet se "Autoriteti/enti 

kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi në formën: garancisë bankare  X”. 

Paraqitja e sigurimit të ofertës në një formë apo format tjetër nga ajo/ai e/i kërkuar në dokumentat e 

tenderit, përbën mospërmbushje të kërkesave për kualifikim dhe shkak për mospranimin e ofertës së 

operatorit ekonomik.  

 

3.Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Eurokos Holding” sh.p.k. dega në Shqiperi, NUIS K91727010A& 

“Abi Cons” shpk NUIS L41525007G,.,  nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës sipas formës së kërkuar në 

seksionin 3, pika 3.1.3 të Njoftimit të Kontratës ku përcaktohet se "Autoriteti/enti kontraktor pranon 

pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi në formën: garancisë bankare  X”. Paraqitja e sigurimit 

të ofertës në një formë apo format tjetër nga ajo/ai e/i kërkuar në dokumentat e tenderit, përbën 

mospërmbushje të kërkesave për kualifikim dhe shkak për mospranimin e ofertës së operatorit ekonomik. 

 

4.Bashkimi i Operatoreve Ekonomik Kupa” shpk., NUIS K51615512C & “Sterkaj” sh.p.k, NUIS 

J68310708M nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës sipas formës së kërkuar në seksionin 3, pika 3.1.3 të 

Njoftimit të Kontratës ku përcaktohet se "Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit 

të ofertës nga ofertuesi në formën: garancisë bankare  X”. Paraqitja e sigurimit të ofertës në një formë 

apo format tjetër nga ajo/ai e/i kërkuar në dokumentat e tenderit, përbën mospërmbushje të kërkesave 

për kualifikim dhe shkak për mospranimin e ofertës së operatorit ekonomik. 

 

5.Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Mela” sh.p.k. NUIS K62320011G & “Alb Shpresa” sh.p.k, NUIS 

J72110003F & “Xhast” shpk., NUIS K12512837I nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës sipas formës së 

kërkuar në seksionin 3, pika 3.1.3 të Njoftimit të Kontratës ku përcaktohet se "Autoriteti/enti kontraktor 

pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi në formën: garancisë bankare  X”. Paraqitja 

e sigurimit të ofertës në një formë apo format tjetër nga ajo/ai e/i kërkuar në dokumentat e tenderit, 

përbën mospërmbushje të kërkesave për kualifikim dhe shkak për mospranimin e ofertës së operatorit 

ekonomik. 

 

6.Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Pepa Group” sh.p.k NUIS L42215009L & “Nika” shpk, NUIS 

J76705047U, nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës sipas formës së kërkuar në seksionin 3, pika 3.1.3 të 

Njoftimit të Kontratës ku përcaktohet se "Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit 

të ofertës nga ofertuesi në formën: garancisë bankare  X”. Paraqitja e sigurimit të ofertës në një formë 

apo format tjetër nga ajo/ai e/i kërkuar në dokumentat e tenderit, përbën mospërmbushje të kërkesave 

për kualifikim dhe shkak për mospranimin e ofertës së operatorit ekonomik. 
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7.Operatori ekonomik "Al-Asfalt" shpk nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka paraqitur 

dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional. 

 

8.Operatori ekonomik “Braka Construction" shpk nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka paraqitur 

dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional. 

 

9.Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Denis 05” & “Eral Konstruksion” shpk nuk ka paraqitur sqarim te 

ofertes anomalisht te ulet per te cilen I eshte cuar kerkesa per sqarim  nepermjet sistemit  me dt. 

21.07.2021 ora 11:16 AM. 

Referuar nenti 93 te ligjit 162/2020 “Oferta anomalisht e ulët” pika 1 ku percaktohet “Kur autoritetet ose 

entet kontraktore vërejnë se oferta për punët, furnizimet ose shërbimet është anomalisht e ulët, i kërkon 

operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe brenda tri ditëve pune shpjegime për çmimin ose kostot 

e propozuara në ofertë, Sa me siper skualifikohet. 

 

10.Bashkimi i Operatoreve Ekonomikë “Euroteorema Peqin” sh.p.k, NUIS J61905050M & “MEPS-A” shpk., 

L73431201E nuk ka paraqitur sqarim te ofertes anomalisht te ulet per te cilen I eshte cuar kerkesa per 

sqarim  nepermjet sistemit  me dt. 21.07.2021 ora 11:18 AM. 

Referuar nenti 93 te ligjit 162/2020 “Oferta anomalisht e ulët” pika 1 ku percaktohet “Kur autoritetet ose 

entet kontraktore vërejnë se oferta për punët, furnizimet ose shërbimet është anomalisht e ulët, i kërkon 

operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe brenda tri ditëve pune shpjegime për çmimin ose kostot 

e propozuara në ofertë, Sa me siper skualifikohet. 

 

11.Operatori Ekonomikë “Vellezrit Hysa” shpk nuk ka paraqitur sqarim te ofertes anomalisht te ulet per 

te cilen I eshte cuar kerkesa per sqarim  nepermjet sistemit  me dt. 21.07.2021 ora 11:11 AM. 

Referuar nenti 93 te ligjit 162/2020 “Oferta anomalisht e ulët” pika 1 ku percaktohet “Kur autoritetet ose 

entet kontraktore vërejnë se oferta për punët, furnizimet ose shërbimet është anomalisht e ulët, i kërkon 

operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe brenda tri ditëve pune shpjegime për çmimin ose kostot 

e propozuara në ofertë, Sa me siper skualifikohet. 

 

12.Operatori Ekonomikë “Arifaj” shpk nuk ka paraqitur sqarimin e ofertes anomalisht te ulet brend afatit 

te kerkuara nga Autoriteti Kontraktor. 

 

Referuar nenti 93 te ligjit 162/2020 “Oferta anomalisht e ulët” pika 1 ku percaktohet “Kur autoritetet ose 

entet kontraktore vërejnë se oferta për punët, furnizimet ose shërbimet është anomalisht e ulët, i kërkon 

operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe brenda tri ditëve pune shpjegime për çmimin ose kostot 

e propozuara në ofertë, Sa me siper skualifikohet. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE: “Company Riviera 2008” sh.p.k., NUIS 

K81716011V, me adresë; Rruga Nacionale Kamëz-Fushë Krujë, Kthesa e Valiasit Nr.1, në zonë kadastrale 

2066, Nr. Pasurie 62/35, Kamëz, Tiranë & “Agri Construction” sh.p.k. NUIS K01725001F me adresë; 

Rruga e Dibrës – Ish truproja e shkollës Skëndërbej, Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

107,491,187.00 (njëqind e shtatë milion e katërqind e nëntëdhjetë e një mije e njëqind e tetëdhjetë e 

shtatë) lekë pa tvsh, është identifikuar si Oferta e suksesshme. 
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Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

 

Drejtor Ekzekutiv 

Dritan Agolli 


