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Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

[Data 23/09/2022 ] 

 

Drejtuar:  OE “ALB-BUILDING” shpk, NUIS J69102508C 

Adresa: Rruga “Asim Vokshi”, ndërtesa nr. 14, hyrja 4, ap. 

6, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” mbi kufirin e lartë 

monetar. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF - 38466-08-12-2022. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ngritja e infrastrukturës mbështetëse 

në funksion të kompleksit multi-funksional për zhvillimin e sektorëve 

të ndryshëm të motorizimit, Auto-Moto Park, në Bashkinë Elbasan, Loti 

2: Argjinatura mbrojtëse e Lumit Shkumbin. 

Kohëzgjatja e kontrates: 12 muaj nga data e fillimit të punimeve. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto X  

 

 

* * * 

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

pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. OE “2 T” sh.p.k NUIS K01731001M, vlera e ofertës 598,508,347.5 lekë 

pa tvsh. Pikët total 247,95. 

2. OE “ 4 A-M” sh.p.k NUIS K92005016L, vlera e ofertës 569,234,650.95 

lekë pa tvsh Pikët total 257,49. 

3. BOE “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k NUIS J61812013R & METEO” sh.p.k NUIS 

L26310801C, vlera e ofertës 509,001,276 lekë pa tvsh. Pikët total 

284,07. 

4. BOE “ALBAVIA” sh.p.k NUIS  J8152001Q, vlera e ofertës 523,213,162.5 

lekë pa tvsh. Pikët total 274,20. 

5. OE “ALB-BUILDING” sh.p.k NUIS J69102508C, vlera 525,740,534 lekë pa 

tvsh. Pikët total 287,67. 

6. BOE “TREMA ENGINEERING 2” sh.p.k NUIS K21401004R & “Austria STRABAG 

AG”, subjekt i huaj ATU14487107, vlera e ofertës 600,726,287.64 lekë 

pa tvsh. Pikët total 246,45. 
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7. BOE “ERGI” sh.p.k NUIS K02727229P “BE-IS” sh.p.k NUIS K71412003A 

“CURRI” sh.p.k NUIS J67902718S, vlera e ofertës 549,748,227 lekë pa 

tvsh. Pikët total  279,33. 

8. OE “FUSHA” sh.p.k NUIS J61922018S, vlera e ofertës 548,393,286 lekë 

pa tvsh. Pikët total 271,50. 

9. OE “GECI” sh.p.k NUIS K71829801O, vlera e ofertës 583,073,397.9 lekë 

pa tvsh. Pikët total 249,42. 

10. OE “GJIKURIA” NUIS J62903456H, vlera e ofertës 604,970,646 lekë 

pa tvsh. Pikët total 239,61. 

11. OE “VELLEZERIT HYSA” sh.p.k NUIS K12911201C, vlera e ofertës 

524,845,755 lekë pa tvsh. Pikët total 276,24. 

12. BOE “S.M.O UNION” sh.p.k NUIS J66902042Q & “RRUGA URA ASFALTIM 

NR.2 ELBASAN” SH.A NUIS J62904264O, vlera e ofertes 513,867,984 lekë 

pa tvsh. Skualifikuar. 

*** 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE “S.M.O UNION” sh.p.k NUIS J66902042Q & “RRUGA URA ASFALTIM NR. 

2 ELBASAN” SH.A NUIS J62904264O. nuk plotesojnë kriterin për kapacitetin 

teknik pika 2.3.1. të Kritereve te veçanta në DST sa i perket "Përvojës 

së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme 

për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së 

për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori 

ekonomik gjatë pese viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedures 

së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare 

totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit 

nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit” është në një vlerë 

jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.” 

Konkretisht, disa nga kontratat qe ka paraqitur BOE, nuk mund të 

konsiderohen si kontrata të ngjashme sepse nuk përmbushin 

karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe metodologji dhe 

per ato tye cilat jane te ngjashme nuk arrijne vleren ne baze te 

perqindjes se marre persiper ne kete bashkim operatoresh. Nuk ploteson 

kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, 

makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e 

objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH 

pasi kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne 

proceduren “Ngritja e infrastrukturës mbështetëse në funksion të 

kompleksit multi-funksional për zhvillimin e sektorëve të ndryshëm të 

motorizimit, Auto-Moto Park, në Bashkinë Elbasan-Loti 1: rruget e 

aksesit (rruga “Nezir Muzhaqi”, seg I dhe Rruga “Zija Luniku”, Seg II)”, 

per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të parë.   
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, OE “ALB-

BUILDING” shpk, NUIS  J69102508C, me adresë: Rruga “Asim Vokshi”, 

ndërtesa nr. 14, hyrja 4, ap. 6, Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana 

juaj në vlerën 525,740,534 lekë pa tvsh dhe me 287,67 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´. 

 

 

     

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

 

Dritan AGOLLI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


