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NJOFTIME FITUESI ME PROKURIM 
ELEKTRONIK 

 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
Për:  OE Instituti Dekliada – ALBNIPT- K71606006A 

Adresa: NjesiaBashkiake nr.5, Rruga "MiltoTutulani", ndërtesa 4, hyrja 10, apartamenti 6, 
Tiranë 

 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” elektronik 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-62918-06-25-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2-Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve  për 
objektin: "Ndërhyrje e integruar për përmirësimin e konektivitetit dhe rikualifim urban në Bashkinë 
e Kavajës”, me fond limit 1,594,583lekë pa tvsh . 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  
 
Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 

1. OE Taulantsh.p.k., - NIPTK61617040L - Vlera 1 410 937 (njëmilion e katërqind e dhjetë 
2. mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa tvsh, 
3. BOE ARKIMADE” shpk NIPT L01906030A &“SPHAERA shpk - NIPT J81809003U, -  

Vlera 1 410 937 (njëmilion e katërqind e dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa 
tvsh, 

4. OE DERBI-E shpk, NIPT K77916947A, - Vlera 1 410 937 (njëmilion e katërqind e dhjetë 
mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa tvsh, 

5. BOE GB Civil Engineering ShpkNIPT L51825011V&lNVICTUS NIPTL12213005M, - 
Vlera 1 410 937 (njëmilion e katërqind e dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa 
tvsh, 

6. BOE HE & SK 11 shpk, NIPT L19008502B& MAGNA CHARTA shpk NIPT 
L92318021H, - Vlera 1 410 937 (njëmilion e katërqind e dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë 
e shtatë) lekë pa tvsh, 

7. OE InstitutiDekliada – ALB shpk NIPT K71606006A, - Vlera 1 410 937 (njëmilion e 
katërqind e dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa tvsh, 

8. BOE KKG PROJECT NIPT L41915003F& GR ALBANIA shpk NIPT L01509004N, - 
Vlera 1 410 937 (njëmilion e katërqind e dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa 
tvsh, 

9. OE NOVATECH STUDIO shpk, NIPT L01717030C, - Vlera 1 410 937 (njëmilion e 
katërqind e dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa tvsh, 
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10. OE NET-GROUP shpk, NIPT L72023002P - Vlera 1 410 937 (njëmilion e katërqind e 
dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa tvsh, 

11. OE HMK-Consulting shpk, NIPT L57129604Q- Vlera 1 410 937 (njëmilion e katërqind e 
dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa tvsh, 

12. BOE TOWER shpk, NIPTL21717003H& DRICONS shpk NIPT-i L52013020H- Vlera            
1 410 937 (njëmilion e katërqind e dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa tvsh, 

13. BOE TRANSPORT IDGHWAY CONSULTING" sh.p.kNIPT K51428048I, &"ERALD-
G"shpk, NIPT K36306784K- Vlera 1 410 937 (njëmilion e katërqind e dhjetë mijë e 
nëntëqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa tvsh, 

14. OE INFRATECH shpk, NIPT K91628001D Vlera - 1.389.015:(njëmilion e treqind e 
tetëdhjetë e nëntëmijë e pesëmbëdhjetë)lekë pa tvsh, 

 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
1. OE INFRATECH” NIPT K91628001D 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Oferta e paraqiturnga OE "Infratech” sh.p.kështë nëvlerën  1,389,015.00 Lekë pa TVSH. Bazuar 
nëNeni 7, të VKM Nr. 354 datë 11/05/2016 "Për Miratimin e manualit tëtarifave për shërbime 
nëplanifikimterritori, projektimdhekolaudim", vlera e ofertesështë nën vlerën minimale tëlejuar për 
këtëshërbim e përllogaritur nëshumën prej   1,410,937.00 Lekë pa TVSH. 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur si dhe shortit të hedhur me dt.23.07.2020 ora 10:00 
informojmë OE “INSTITUTI DEKLIADA –ALB”NIPT - K71606006A, adresa: NjesiaBashkiake 
nr.5, rruga "MiltoTutulani", ndërtesa 4, hyrja 10, apartamenti 6, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 
përgjithshme prej 1 410 937 (njëmilion e katërqind e dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) 
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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 
të përgjithshme prej 1 410 937 (njëmilion e katërqind e dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e shtatë) 
lekë pa tvsh,, 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 23.07.2020 
 
Ankesa: Nuk ka 
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