Shtojca 12
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data 11.11.2021]
Për:

BOE “Arkonstudio” sh.p.k., NUIS L42019004I, me adresë; Rruga Mihal Duri, Objekti
Nr. 33, Tiranë & “DION-AL” sh.p.k. NUIS K67917301H me adresë; Bulevardi "Gjergj
Fishta", kulla 2, kati 2, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur elektronik.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Qendra Multifunksionale e Zhvillimit Rajonal, Rajoni 4, Faza 1”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-08652-10-18-2021
Kohëzgjatja e kontratës 10 muaj.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri].
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto X
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim
***
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 “Arkonstudio” sh.p.k., NUIS L42019004I, & “DION-AL” sh.p.k. NUIS K67917301H vlera
464,400,000.00 (katërqind e gjashtëdhjetë e katër million e katërqind mije) lekë pa tvsh.
2.BOE “Inerti” shpk., NUIS J66926804L & “Ad-Star” shpk, NUIS J69102207W vlera 509,571,330.00
(pesëqind e nëntë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e një mijë e treqind e tridhjetë) lekë pa tvsh.
3.BOE “Be - IS” shpk., NUIS K71412003A & “Leon Konstruksion” shpk, NUIS K718200091 vlera
539,367,613.00 (pesëqind e tridhjetë e nëntë milion e treqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind
e trembëdhjetë) lekë pa tvsh.
4.OE “Agi Kons” sh.p.k, NUIS K21622001M vlera 559,338,546.60 (pesëqind e pesëdhjetë e nëntë million
e treqind e tridhjetë e tetë mijë e pesëqind e dyzet e gjashtë pike gjashte) lekë pa tvsh.
5. BOE “Alb – Building” shpk NUIS J69102508C & “Gen Red” sh.p.k, NUIS J84003419F vlera
562,460,012.46 ((pesëqind e gjashtëdhjetë e dy milion e katërqind gjashtëdhjetë mijë e dymbëdhjetë pikë
dyzet e gjashtë) lekë pa tvsh.
6. BOE “MF Invest Group” shpk., NUIS L71830010R & “Mane/S” shpk., NUIS J64103865K & “Boshanjku
B” shpk., NUIS K72627402H vlera 389,975,565.00 (treqind e tetëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e
shtatëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë) leke pa tvsh.
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7. BOE “Valona Konstruksion” shpk, NUIS K26330202E & “Shendelli” shpk., NUIS K07924803N &
“Meteo” shpk., NUIS L26310801C, vlera 395,622,269.00 (treqind e nëntëdhjetë milion e gjashëqind e
njëzetë e dy mije e dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh
8. BOE “Colombo” sh.p.k, NUIS J82916489E & “Junik” shpk, NUIS J68007522L & “Comfort – 96”
shpk, NUIS J64103199V, vlera 505,142,471.00 ( peseqind e pese million e njeqind e dyzet e dy mije e
katerqind e shtatedhjete e nje) leke pa tvsh.
9.BOE “PE - VLA - KU” sh.p.k, NUIS K61716013M & PE - VLA – KU dega Kosove , me Nr. Biznesi
810794463 & “Arifaj” sh.p.k., NUIS J76418907K vlera 569,424,000.00 (pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë
milion e katërqind e njezetë e katër mijë) lekë pa tvsh.
10. OE “Fusha” sh.p.k, NUIS J61922018S.& vlera 569,538,300.00 (pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë milion
e pesëqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind) lekë pa tvsh.
11.BOE “2T” shpk., NUIS K01731001M & “KAexh” shpk., NUIS K71420004C vlera 569,795,236.26
(pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e dyqind e tridhjetë e
gjashtë pikë njëzetë e gjashtë) lekë pa tvsh.
***
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
- BOE “Colombo” sh.p.k, NUIS J82916489E & “Junik” shpk., NUIS J68007522L & “Comfort – 96” shpk,
NUIS J64103199V, për arsye se operatori në bashkim “Colombo” sh.p.k, NUIS J82916489E është i
përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike. Referuar Buletini nr 161, date 8 nentor 2021 te
Agjencise se Prokurimit publik operatori “Colombo” sh.p.k është përjashtuar për 12 muaj, duke filluar nga
data 5.11.2021 – 05.11.2022.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Arkonstudio” sh.p.k., NUIS
L42019004I, me adresë; Rruga Mihal Duri, Objekti Nr. 33, Tiranë & “DION-AL” sh.p.k. NUIS
K67917301H me adresë; Bulevardi "Gjergj Fishta", kulla 2, kati 2, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme prej 464,400,000.00 (katërqind e gjashtëdhjetë e katër milion e katërqind mije) lekë
pa tvsh, pikët totale të marra 257.10 është identifikuar si oferta e suksesshme.
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
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