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Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

[Data 06/09/2022] 

Për: BOE “GRAND KONSTRUKSION M” shpk NUIS L38109801T, me adresë; 

Lagjia 5 Shkurti, Ballsh, Mallakaster &"SHKELQIMI 07" 

sh.p.k., NUIS K68121808W me adresë; Fshati Belishov, rruga 

nacionale "Ballsh Fier", zona kadastrale 1143 numër pasurie 

186/7. 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” për punë publike. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Nderhyrje për mbrojtje mjedisore, 

lumore, erozion, rrëshqitje: “Rehabilitimi i sistemit të mbrojtjes dhe 

largimit të ujrave të larta dhe të shiut, trotuaret dhe ndricimi i 

rrugës "Dukas - Kuqar - Manekaj – Rusinje”, Patos, F.I.” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF- 39117-08-17-2022 

Fondi limit:  105 095 480 ( njëqind e pesë milion e nëntëdhjetë e pesë 

mijë e katërqind e tetëdhjetë)  Lekë, pa TVSH.  

Kohëzgjatja e kontratës 6 muaj  

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data] [Numri]. JO 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto    

* * * 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë 

marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara 

si dhe vleresuar me pike si me poshte: 

1- BOE “GRAND KONSTRUKSION M” shpk NUIS L38109801T & "SHKELQIMI 07" 

sh.p.k., NUIS K68121808W vlera 60 000 000 (gjashtëdhjetë milion) 

lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 228,66 

2- BOE “K.M.K” shpk NUIS L78223801E & “Caushi M” shpk NUIS 

L88419801O & “SARDO” shpk, NUIS K13120402W, Vlera 61 767 146 

(gjashtedhjete e nje milion e shtateqind e gjashtedhjete e shtate 

mije e njeqind e dyzete e gjashte) leke pa tvsh 
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Totali i pikëve të marra 223,65 

3- BOE “DENIS-05” shpk NUIS K51518029B & “ABI CONS” shpk NUIS 

L41525007G, vlera 63 976 875,06 (gjashtedhjete e tre milion e 

nenteqind e shtatedhjete e gjashte mije e teteqind e shtatedhjete 

e pese presje zero gjashte) leke pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 215,52 

4- OE “MODESTE” shpk NUIS J62903413B, vlera 64 223 727,79 

(gjashtedhjete e kater milion e dyqind e njezete e tre mije e 

shtateqind e njezete e shtate presje shtatedhjete e nente) leke 

pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 212,91 

5- OE “Shendelli” shpk NUIS K07924803N, vlera 67 235 587 

(gjashtedhjete e shtate milion e dyqind e tridhjete e pese mije e 

peseqind e tetedhjete e shtate) leke pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 206,28 

6- OE “BEQIRI” shpk NUIS J98624801V, vlera 71 140 252,68 

(shtatedhjete e nje milion e njeqind e dyzete mije e dyqind e 

pesedhjete e dy presje gjashtedhjete e tete) leke pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 192,12 

7- BOE “MELA” shpk, NUIS K62320011G & “B-93” shpk NUIS J62903508R, 

vlera 71 766 667,9 (shtatedhjete e nje milion e shtateqind e 

gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e 

sgtate presje nente) leke pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 192,12 

8- BOE “ED KONSTRUKSION” shpk NUIS K61625001I & “GLAVENICA” shpk 

NUIS K17710805A, vlera 72 610 102,15 (shtatedhjete e dy milion e 

gjashteqind e dhjete mije e njeqind e dy presje pesembedhjete) 

leke pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 190,02 

9- BOE “LIQENI VII” shpk NUIS K01730502W & “S.M.O.UNION” shpk NUIS 

J66902042Q, vlera 78 730 084 (shtatedhjete e tete milion e 

shtateqind e tridhjete mije e tetedhjete e kater) leke pa tvsh 
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Totali i pikëve të marra 174,63 

10- OE “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI” NUIS 

K91727010A, vlera 76 337 721,6 (shtatedhjete e gjashte milion e 

treqind e tridhjete e shtate mije e shtateqind e njezete e nje 

presje gjashte) leke pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 178,68 

11- OE “SHANSI INVEST” shpk NUIS J61924002T, vlera 80 392 

388,66 (tetedhjete milion e treqind e nentedhjete e dy mije e 

treqind e tetedhjete e tete presje gjashtedhjete e gjashte) lek 

pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 171,03 

12- OE “PEPA GROUP” shpk NUIS L42215009L, vlera 86 827 831,64 

(tetedhjete e gjashte million e teteqind e njezete e shtate mije 

e teteqind e tridhjete e nje presje gjashtedhjete e kater) leke 

pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 158,79 

13- BOE “ILIRIADA” shpk NUIS J61828125L & “BONUS” shpk NUIS 

K72412009E, vlera 84 076 175,82 (tetedhjete e kater milion e 

shtatedhjete e gjashte mije e njeqind e shtatedhjete e pese 

presje tetedhjete e dy) leke pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 163,41 

14- OE “ALB – STAR” shpk NUIS J62903512W vlera 85 154 161,34 

(tetedhjete e pese milion e njeqind e pesedhjete e kater mije e 

njeqind e gjashtedhjete e nje presje tridhjete e kater) leke pa 

tvsh. 

Totali i pikëve të marra 161,10 

15- OE “BE – IS” shpk NUIS K71412003A, vlera 87 019 002 

(tetedhjete e shtate milion e nentembedhjete mije e dy) leke pa 

tvsh 

Totali i pikëve të marra 158,58 

16- BOE “AIDA CONSTRUCTION” shpk NUIS M03116403L &” GENERAL 

BETON” shpk NUIS K23013401A & “HEKO Konstruksion” shpk NUIS 

L13328401P, vlera 78 322 273,26 (shtatedhjete e tete milion e 
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treqind e njezete e dy mije e dyqind e shtatedhjete e tre presje 

njezete e gjashte) leke pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 174,87 

17- BOE “LLAZO” shpk, NUIS K24218401K & “BESTA” shpk NUIS 

J62903182B, vlera 86 827 831,64 (tetedhjete e gjashte milion e 

teteqind e njezete e shtate mije e teteqind e tridhjete e nje 

presje gjashtedhjete e kater) leke pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 158,28 

18- OE “KEVIN CONSTRUKSION” shpk NUIS K71401004W, vlera 82 096 

830,98 (tetedhjete e dy milion e nentedhjete e gjashte mije e 

teteqind e tridhjete presje nentedhjete e tete) leke pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 167,04 

19- OE “S I R E T A 2F” shpk NUIS K51501008J, vlera 91 111 111 

(nentedhjete e nje milion e njeqind e njembedhjete mije e njeqind 

e njembedhjete) leke pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 150,36 

Nga pjesërmarrësit nuk ka të skualifikuar  

Per OE “MODESTE” shpk NUIS J62903413B, sqarojme se: Oferta 

konsiderohet anomalisht e ofruar për nën-kriterin “garancia e 

performancës për shëndetin/sigurinë/cilësinë në punë dhe impaktin në 

mjedis” duke qënë se vlera e këtij kriteri është më shume se 200% e 

mesatares së ofertave të vlefshme sipas përcaktimit të pikës 3 të 

NJoftimit të Kontratës të DST. 

Per OE “Shendelli” shpk NUIS K07924803N sqarojme se: Oferta 

konsiderohet anomalisht e ofruar për nën-kriterin “garancia e 

performancës për shëndetin/sigurinë/cilësinë në punë dhe impaktin në 

mjedis” duke qënë se vlera e këtij kriteri është më shume se 200% e 

mesatares së ofertave të vlefshme sipas përcaktimit të pikës 3 të 

NJoftimit të Kontratës të DST. 

Per BOE “ED KONSTRUKSION” shpk NUIS K61625001I & “GLAVENICA” shpk NUIS 

K17710805A sqarojme se: Oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për 

nën-kriterin “garancia e performancës për shëndetin/sigurinë/cilësinë 

në punë dhe impaktin në mjedis” duke qënë se vlera e këtij kriteri 

është më shume se 200% e mesatares së ofertave të vlefshme sipas 

përcaktimit të pikës 3 të NJoftimit të Kontratës të DST. 

*  *  * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “GRAND 

KONSTRUKSION M” shpk NUIS L38109801T, me adresë; Lagjia 5 Shkurti, 

Ballsh, Mallakaster & "SHKELQIMI 07" sh.p.k., NUIS K68121808W me 

adresë; Fshati Belishov, rruga nacionale "Ballsh Fier", zona 

kadastrale 1143 numër pasurie 186/7, se oferta e paraqitur me vlerë 

totale prej 60 000 000 (gjashtëdhjetë milion) lekë pa tvsh,  totali i 

pikëve të marra 228,66 pikë 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´. 

  

 

 
 

Dritan AGOLLI 

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

 

 

 

 

 

 

 


