
 
 

Shtojca 15 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

 Për: OE “ALB TIEFBAU” sh.p.k., NUIS J66703049C, me adresë; Lagjja 

“Qemal Stafa”, Rruga Studenti, Sheshi 2-Prilli, pallati 

Fishta 2, Shkodër. 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë E Hapur”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF- 50105-11-16-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “.Ndërhyrje në zona historike për 

forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, 

fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi 

kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane.” 

Fondi limit:  124,477,691.53 lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj. 

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

[Data] [Numri]. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto X 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  

 

* * * 

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 “ALB TIEFBAU” sh.p.k., NUIS J66703049C, vlera 102,647,735 lekë pa 

tvsh. Totali i pikëve të marra 285,60. 

2-BOE “B-93” shpk., NUIS J62903508R & “AURORA KONSTRUKSION” shpk, NUIS 

K02017003I & “JOGI” shpk., NUIS J63229478K, vlera 114,380,215 leke pa 

tvsh. Totali i pikëve të marra 241,65 

3. BOE “Eurondërtimi 2000” shpk., NUIS K02003001O & ''K.A.E.XH.'' shpk, 

NUIS K71420004C vlera 84,458,134.83 lekë pa tvsh. Skualifikaur.  
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4-BOE “BE – IS” sh.p.k NUIS K71412003A. & “AGI KONS” NUIS  K21622001M 

vlera 109,542,784 leke pa tvsh. Totali i pikëve të marra 248.55. 

5- OE “LEON KONSTRUKSION” shpk., NUIS K71820009I vlera 118,874,950.48 

leke pa tvsh. Totali i pikëve të marra 223,95. 

6- BOE “MF INVEST GROUP” shpk., NUIS L71830010R & “MANE/S” shpk., NUIS 

J64103865K vlera 100,661,277.80 leke pa tvsh. Totali i pikëve të marra 

266,25. 

7-BOE “NDERTUESI 2014” shpk., NUIS L46827004L & “NIKA” shpk., NUIS 

J76705047U vlera  96,226,796 lekë pa tvsh. Totali i pikëve të marra 

281,85. 

8-BOE “PROGEEN”sh.p.k., NUIS L32113001C & “GEN RED” sh.p.k, NUIS 

J84003419F, vlera   110,742,472.59 lekë pa tvsh. Totali i pikëve të marra 

237,00. 

9- BOE “Rroku GUEST” shpk., NUIS  K87921701H & “KARL GEGA KONSTRUKSION" 

shpk., NUIS  J66703076W  & “B.M-Konstruksion” shpk., NUIS  J66703048R, 

vlera  104,391,362.80 leke pa tvsh. Totali i pikëve të marra 220,80. 

10- OE “SIRETA 2F” shpk., NUIS K51501008J, vlera  100,000,000 leke pa 

tvsh. Totali i pikëve të marra 267,30. 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1 Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Eurondertim 2000” shpk & “Kaexh” shpk, 

nuk plotëson 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 keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure, 

konkretisht nga OE “Kaexh” shpk sikurse edhe ne proceduren “Ndërhyrja 

Rigjenerimi Urban në Fshatra me potencial Turisitik (Fushë-Studen, 

Sutaj, Seferan etj)” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend 

të pare. Gjithashtu, operatori ekonomik “Eurondertim 2000” shpk, nuk 

ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te 

vecante ne DST per 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, ne baze te perqindjes se marre 

persiper ne kete bashkim operatoresh. 
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*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “ALB TIEFBAU” 

sh.p.k., NUIS J66703049C, me adresë; Lagjja “Qemal Stafa”, Rruga 

Studenti, Sheshi 2-Prilli, pallati Fishta 2, Shkoder, se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 102,647,735  leke pa tvsh,  totali i 

pikëve të marra 285,61 pike është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Fondit Shqiptar të 

Zhvillimit, me adresë: Rruga “Muhamet Gjollesha”, ish Instituti i 

Ndërtimit (IKMT), Tiranë], sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentet e tenderit, brenda pese ditëve nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzoni sigurimin e 

kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i 

kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.   

   Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. 

datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

PO    JO  

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. 

datë)___________________ 
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