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Shtojca 13 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

 [Data 03/10/2022] 

Për: OE “ERALD-G” shpk NUIS K36306784K, me adresë; HERBEL Zyra në 

katin e parë, banesa 2- katëshe në lindje të fshatit Herbel, 

Komuna Maqellarë, Dibër. 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”- (Marrëveshje kuadër me një 

operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:” Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve të 

objekteve të financuara nga buxheti i shtetit” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF- 39086-08-17-2022 

Fondi limit:  18 358 613 (tetëmbëdhjetë milion e treqind e pesëdhjetë e 

tetë mijë e gjashtëqind e trembëdhjetë) Lekë, pa TVSH. 

 

Kohëzgjatja e Marrëveshje kuadër 24 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 pikë si më poshtë: 

1- OE “ERALD-G” shpk NUIS K36306784K vlera 16 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 297,30 

2- OE “GJEOKONSULT & CO” shpk NUIS K91810005U Vlera 16 120 356,66 
(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 293,70 
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3- OE “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” shpk NUIS K61814023M, vlera 16 
120 356,66 (gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e 

treqind e pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë 

pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 289,50 

4- OE “GEOSAT GROUP” shpk NUIS K21624005I vlera 16 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 289,50 

5- OE “C.E.C GROUP” shpk NUIS L11807013M, vlera: 16 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 287,70 

6- BOE “HUK - PROJEKT” shpk NUIS J91329004W, & “INFRA – PLAN” NUIS 
K62225011F & “S.D.C” NUIS J61825016O, vlera 16 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 284,10 

7- BOE “ARKIMADE” shpk, NUIS L01906030A, & “SPHAERA” NUIS J81809003U 
& “KLODIODA” NUIS K51813002H   vlera 16 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 283,80 

8- OE “ZENIT&CO” shpk NUIS K61731002D”, vlera 16 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 280,10 

9- BOE “HYDRO-ENG CONSULTING” NUIS M11417503F & “P.C.S. COMPANY” NUIS 
K91527021J & “INVICTUS” NUIS L12213005M, vlera 16 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 277,80 

10- OE “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” shpk NUIS K71606006A, vlera 16 

120 356,66 (gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e 

treqind e pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë 

pa tvsh. 
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Totali i pikëve të marra 277,20 

11- OE “CIVIL CONS” shpk NUIS L81315015O vlera 16 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 273,90 

12- OE "TAULANT" shpk NUIS K61617040L16 vlera 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 273,90 

13- BOE “MCE” shpk NIUS L72203065K & “PRO GREEN” shpk NUIS 

M11517040F, vlera 120 356,66 (gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e 

njëzetë mijë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë 

e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 271,50 

14- OE “DERBI-E” shpk NUIS K77916947A, vlera 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 270,90 

15- OE “TOWER” shpk NUIS L21717003H, vlera 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 270,90 

16- BOE “HE & SK 11” shpk NUIS L19008502B & “HTS COMPANY” shpk 

NUIS M11619018P & “MAGNA CHARTA” NUIS L92318021H, vlera 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 270,00 

17- OE “Engineering Consulting Group” shpk NUIS M01308013C, vlera 

120 356,66 (gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e 

treqind e pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë 

pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 270,00 

18- OE “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN" shpk, NUIS 

K71828007J vlera 120 356,66 (gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e 

njëzetë mijë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë 

e gjashtë) lekë pa tvsh. 
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Totali i pikëve të marra 265,20 

19- OE “NET-GROUP” shpk, NUIS L72023002P, vlera 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 265,20 

20 - BOE “A.SH. Engineering” shpk, NUIS L31617003F & “ERSI/M” shpk 

NUIS J98624803O, vlera 120 356,66 (gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind 

e njëzetë mijë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë 

e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 264,00 

21.  BOE “S&L STUDIO “shpk NUIS L61606040D & “KEMEG KONSTRUKSION” 

shpk, NUIS L01703011S vlera 120 356,66 (gjashtëmbëdhjetë milion e 

njëqind e njëzetë mijë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë presje 

gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 264,00 

22. OE “ARENA MK” shpk NUIS L67619801Q, vlera 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 262,20 

23. OE “ARABEL – STUDIO” shpk, NUIS L51812001S vlera 120 356,66 

(gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzetë mijë e treqind e 

pesëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 252,00 

24. BOE “G B Civil Engineering” shpk, NUIS L51825011V & “Margarita 

Kodra”, person fizik, NUIS L11606503B & “Eris Ndrukaj”, person fizik, 

NUIS L91304013N, vlera – nuk ka pafraqitur oferte ekonomike. 

25. OE “NOVATECH STUDIO” shpk NUIS L01717030C, vlera 15 192 403 

(pesëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e katërqind 

e tre) lekë pa tvsh. 

Nga pjesërmarrësit jane skualifikuar  

- BOE “G B Civil Engineering” shpk, NUIS L51825011V & “Margarita Kodra”, 

person fizik, NUIS L11606503B & “Eris Ndrukaj”, person fizik, NUIS 

L91304013N, pasi nuk ka paraqitur oferten ekonomike 

- OE “NOVATECH STUDIO” shpk NUIS L01717030C, pasi “Mbeshtetur ne VKM 

nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për 

shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim 



 

 

T: +355 4 2235 597/8  T/F: +355 4 2234 885  E: adf@albaniandf.org  A: Rruga "Sami Frasheri", Nr 10 Tirane - Albania 

 
 

Vlera min eshte 16,120,356.66 leke  pa tvsh  dhe vlera max eshte 

18,358,612.5 leke pa tvsh 

Sa me siper sqarojme se OE ka paraqitur oferten poshte vleres 

minimale. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “ERALD-G” 

shpk NUIS K36306784K, me adresë; HERBEL Zyra në katin e parë, banesa 2- 

katëshe në lindje të fshatit Herbel, Komuna Maqellarë, Dibër, se oferta 

e paraqitur me vlerë totale prej 16 120 356,66 (gjashtëmbëdhjetë milion 

e njëqind e njëzetë mijë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë presje 

gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh, Totali i pikëve të marra 297,30 

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 

 

 

 


