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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Derbi-E” sh.p.k, NUIS 

K77916947A me adresë: Diber Komsi SELIXE Hec "Antena" Selixe & “ZENIT & CO” sh.p.k, NUIS 

K61731002D me adresë: Rruga "Myrteza Topi", Nd.18, Ap.38 Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana 
juaj në vlerën 1,145,400.00 lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 100 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 klasifikim.  
Ankesa: JO 
 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

                                 FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 
Për:   OE “Net-Group” sh.p.k, NUIS L72023002P me adresë: Lagjja Paskuqan 1, rruga 

Demokracia, ndertesa nr.1, prane Ahmati Petrol Tiranë. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-58253-05-15-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikëqyrja e punimeve “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i 

infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”.  
Fondi limit i minikonkursit 2,090,641 lekë pa TVSH. 
Objekti i minikonkursit: “Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës 

Urbane të Zonës per zhvillim Bubq”, Njësia Administrative Bubq, Bashkia Krujë. 
Kohëzgjatja e kontratës sipas afatit zbatimit është 5.5 muaj. 
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. OE “A&E Engineering” sh.p.k, NUIS K72113010E.    
2. BOE “Ave Consulting” sh.p.k & “D& C Partners” sh.p.k & “ER – NO” sh.p.k.   
3. BOE “Arabel-Studio” & “KKG Project” sh.p.k & GR Albania sh.p.k.   
4. BOE “Archispace” sh.p.k & “I T M” sh.p.k. 
5. BOE “C.E.C Group” sh.p.k & “ELBA “sh.p.k, 
6. BOE “Derbi-E” sh.p.k & “ZENIT & CO” sh.p.k.   
7. BOE “Erald-G” sh.p.k & “Transport Highway Consulting” sh.p.k.   
8. BOE “G B Civil Engineering” & “Studio Services K - SA" sh.p.k.   
9. OE “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.    
10. BOE “HMK - Consulting” sh.p.k & “Elite Studio” sh.p.k.   
11. OE “Instituti Dekliada - Alb” sh.p.k.   
12. BOE “Instituti i Konsulences Ne Ndertim "IKN" sh.p.k & GEOSAT GROUP sh.p.k.   
13. OE “Net-Group” sh.p.k.    

* * * 
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Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
1. OE “A & E Engineering” sh.p.k, NUIS K72113010E. Vlera 1,829,311 lekë pa tvsh.  
2. BOE “Ave Consulting” sh.p.k & “D & C Partners” sh.p.k & “ER – NO” sh.p.k. Vlera                                                       

1,839,764  lekë pa tvsh. 
3. BOE “Arabel-Studio” & “KKG Project” sh.p.k & GR Albania sh.p.k. Vlera 1,829,311 lekë pa 

tvsh. 
4. BOE “Archispace” sh.p.k & “I T M” sh.p.k. Vlera 1,829,311 lekë pa tvsh. 
5. BOE “C.E.C Group” sh.p.k & “ELBA “sh.p.k, Vlera 1,829,311 lekë pa tvsh 
6. BOE “Derbi-E” sh.p.k & “ZENIT & CO” sh.p.k. Vlera 1,865,000 lekë pa tvsh. 
7. BOE “Erald-G” sh.p.k & “Transport Highway Consulting” sh.p.k. Vlera 1,829,311 lekë pa tvsh. 
8. BOE “G B Civil Engineering” & “Studio Services K - SA" sh.p.k. Vlera 1,829,311 lekë pa tvsh. 
9. OE “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. Vlera 1,829,311 lekë pa tvsh. 
10. OE “Instituti Dekliada - Alb” sh.p.k. Vlera 1,829,311 lekë pa tvsh. 
11. OE “Net-Group” sh.p.k.  Vlera 1,829,311 lekë pa tvsh. 

 
* Autoriteti përgjegjës ka vlerësuar operatorët ekonomikë në minikonkurs bazuar në metodologjinë 
që, në rast se operatori ekonomik renditet i pari në më shumë se një lot, atëherë atij operatori 
ekonomik do t’i jepet loti ku vlera e ofertës së tij është ulja me e favorshme ekonomike për autoritetin 

përgjegjës në kombinimin e mundshëm të të gjitha loteve. Lotet e tjera do t'i jepen operatorit 
ekonomik që renditet i dyti, i treti e në vijim, në çdo rast duke pasur parasysh kombinimin më të 
dobishëm nga pikëpamja e kostos për autoritetin përgjegjës për të gjitha lotet, sikurse më lart referuar 
të parashikuar në dokumentet te tenderit dhe ftesën për ofertë. Kushti tjetër përzgjedhës sipas 
metodologjisë, që është mbajtur në përzgjedhjen e fituesit është parashikimi në shtojcën 12 të DST 
ku përcaktohet: “Në rast dhe/ose gjatë fazave të tjera të hapjes së minikonkursit sipas loteve, 
operatori/ët palë në marrëveshje kuadër, do të plotësojë/në një vetëdeklarim që ka/kanë në proces, 
në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, në kuadër të rindërtimit, i 
cili në çastin e hapjes së minikonkursit i ka/kanë përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të 
vëllimeve të përgjithshme të punës”.  
 
Ndodhur në kushtet që të gjithë kandidatët ofertues palë të kësaj marrëveshje kuadër, gjatë procesit 
të minikonkurseve / vlerësimeve janë fitues apo kanë lidhur kontrata në kuadër të rindërtimit, në 
vazhdimësi kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes të sipërpërmendura nuk plotësohen më nga kandidatët 
ofertues. Në funksion të procesit të rindërtimit, autoriteti përgjegjës për të mbuluar shërbimin e 
mbikëqyrjes së rindërtimit të objekteve arsimore, sipas parashikimeve në aktin normativ dhe 
legjislacionin në fuqi për prokurimin, duke mbajtur në konsideratë parimin e konkurueshmërisë dhe 
barazisë, vendosi të vijoj me vlerësimin e ofertave.  
Për sa më sipër, duke respektuar këto rregulla dhe kushte, si rezulat i të cilave rrjedh se shtatë 
operatorë ekonomikë të kualifikuar figurojnë me vlerë të barabartë, autoriteti ka vijuar me procesin e 
hedhjes së shortit për renditjen dhe shpalljen e fituesit.  
Në përfundim të shortit në vendin e parë u klasifikua OE “Net-Group” sh.p.k   
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.  
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
1. BOE “Archispace” sh.p.k & “I T M” sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor me objekt 
”Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë dhe me 1 kat bodrum nëntokë, 

të shkollës së mesme Arif Halil Sulaj” Mamurras”. Sipas shtojcës 12 te DST perckatohet se 
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“Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të njëjtën kohë, 
si kontraktorë/nënkontraktorë, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t’u lidhur, 

në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar shërbimet, në masën 
40 % të vëllimeve të përgjithshme të shërbimit.” 
 
2. BOE “Derbi-E” sh.p.k & “ZENIT & CO” sh.p.k, është shpallur fitues / kontraktor me objekt ” 
Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Kavajë Zona 

1”, Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë”. Sipas shtojcës 12 te DST perckatohet se 

“Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të njëjtën kohë, 
si kontraktorë/nënkontraktorë, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t’u lidhur, 

në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar shërbimet, në masën 
40 % të vëllimeve të përgjithshme të shërbimit.” 
 
3..BOE “Arabel-Studio” & “KKG Project” sh.p.k & “GR Albania” sh.p.k, është shpallur fitues / 
kontraktor me objekt ”Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve të reja me 3 kate mbi tokë të 
shkollës 9-vjeçare dhe parashkollor “Larushkë Hajdar Hoxha” dhe të shkollës 9-vjeçare dhe kopshtit 
“Gjon Luka Luz”. Sipas shtojcës 12 te DST perckatohet se “Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që 
nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, sipas një 
kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t’u lidhur, në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin 

e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar shërbimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të 
shërbimit”. 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “Net-Group” sh.p.k, NUIS 

L72023002P me adresë: Lagjja Paskuqan 1, rruga Demokracia, ndertesa nr.1, prane Ahmati Petrol 
Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 1,829,311 lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 100 
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 klasifikim. 
Ankesa: JO 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
                                 FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Për:  BOE “Instituti Dekliada - Alb” sh.p.k, NUIS K71606006A me adresë: Njesia 

Bashkiake nr.5, Rruga "Milto Tutulani", ndertesa 4, hyrja 10, apartamenti 6,Tiranë. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-58253-05-15-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikëqyrja e punimeve “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i 

infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”.  
Fondi limit i minikonkursit 3,486,413 lekë pa TVSH. 
Objekti i minikonkursit: “Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës 

Urbane të Zonës per zhvillim Thumanë”, Njësia Administrative Thumanë, Bashkia Krujë. 
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