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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data: 29.07.2020] 

 

Për:  OE “Shkëlqimi - 07“ sh.p.k NUIS K68121808W, me adresë: Fshati Belishovë, rruga nacionale 

"Ballsh - Fier", zona kadastrale 1143, Mallakastër. 
 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”. 

Numri i referencës së proçedurës: REF-58982-05-26-2020.  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rivitalizim urban dhe rruga hyrëse në portin e Vlorës ”. 

Kohëzgjatja: 12 muaj. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. OE “Shkëlqimi - 07“ sh.p.k NUIS K68121808W. Vlera 130,000,000.00 lekë pa tvsh. 

2. OE “Sireta 2F” sh.p.k NUIS K51501008J. Vlera  148,888,888.00 lekë pa tvsh. 

3. BOE “ARIFAJ" sh.p.k NUIS J76418907K  & "DENIS-05" sh.p.k NUIS K51518029B  & XHAST 

sh.p.k NUIS K12512837I. Vlera 158,517,075.00 lekë pa tvsh. 

4. OE “2 T” NUIS K01731001M.  Vlera 160,007,322.00 lekë pa tvsh.  

5. BOE “Colombo” sh.p.k NUIS J82916489E & “Beqiri” sh.p.k NUIS J98624801V & “Ndërtimi” sh.p.k 

NUIS K11325002C. Vlera 161,976,949.00 lekë pa tvsh. 

6. BOE “RSM” Nr. Biznesi 810802422 Prishtine & “Rej” sh.p.k NUIS J93711608Q. Vlera 

163,969,490.72 lekë pa tvsh. 

7. BOE “Glavenica” sh.p.k NUIS K17710805A  &” Dajti Park 2007” sh.p.k NUIS K11507003S & 

“Niem” sh.p.k NUIS K3660961Q & “2B & Construction” NUIS L52012008G.  Vlera 173,555,347.00 

lekë pa tvsh. 

8. BOE “Pevlaku” sh.p.k K61716013M  &” Pevlaku Kosove” sh.p.k Kosovw & “Biba-X” sh.p.k NUIS 

K32618815N.  Vlera 174,902,171.00 lekë pa tvsh. 

9. BOE “Kupa” sh.p.k NUIS K51615512C  & “Liqeni VII” sh.p.k K01730502W.  Vlera 176,676,656.00 

lekë pa tvsh. 

10. BOE “B93 II” sh.p.k NUIS L52209050O & “B - 93” sh.p.k NUIS J62903508R “Shendelli”sh.p.k NUIS 

K07924803N. Vlera 180,838,214.00 lekë pa tvsh. 

11. OE “Alb Building”NUIS J69102508C. Vlera 183,010,797.60 lekë pa tvsh. 

12. BOE “Pepa Group” sh.p.k & “Junik” sh.p.k    Vlera 185,884,193.00 lekë pa tvsh. 

13. OE “Vëllezërit Hysa” sh.p.k NUIS  K12911201C  Vlera 188,692,425.00 lekë pa tvsh. 

14. OE “Bajrami N” sh.p.k  NUIS K02727202O. Vlera  192,160,887.00 lekë pa tvsh. 

15. OE “Leon Konstruksion” sh.p.k K71820009I. Vlera 192,409,636.00 lekë pa tvsh.  

16. OE “Alba Konstruksion” sh.p.k NUIS J61812013R. Vlera 204,374,607.00 lekë pa tvsh. 

17. OE “Fusha” sh.p.k NUIS    J61922018S. Vlera 205,139,878.00 lekë pa tvsh. 

18. OE “BE – IS” sh.p.k NUIS K71412003A. Vlera 206,571,568.00 lekë pa tvsh. 

19. OE “Agi Kons” sh.p.k NUIS  K21622001M. Vlera 212,676,759.00 lekë pa tvsh. 

20. BOE “Ante-Group” sh.p.k NUIS J62904100D & “Nova Construksion 2012” sh.p.k NUIS 

L22404012D. Vlera 212,851,549.00 lekë pa tvsh. 

21. OE “Salillari” sh.p.k NUIS J62903125G. Vlera 218,487,744.00 lekë pa tvsh. 

22. OE “KMK” sh.p.k NUIS L78223801E. Nuk ka dorezuar oferte. 
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Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

-BOE “Glavenica” sh.p.k” &” Dajti Park 2007” sh.p.k & “Niem” sh.p.k & “2B & Construction”, nuk 

pwrmbush kriterin 2.3.1 “Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën: a.Punë të ngjashme për një 

objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të 

realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit 

ose b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku 

gjatë tre 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.” Operatori Ekonomik, Glavenica sh.p.k dhe Dajti Park 

2007 sh.p.k nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere, ne raport me perqindjen e pjesemarrjes 

ne marreveshjen e Bashkimit te Operatorove. 

 

 

-BOE “B93 II” sh.p.k & “B - 93” sh.p.k & “Shendelli”sh.p.k, nuk pwrmbush kriterin 2.3.1 “Përvojë të 

suksesshme në realizimin e të paktën: a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël 

se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri 

vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ose b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku 

vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre 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.”  Operatori Ekonomik B93 nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere, ne raport 

ne perqindjen e pjesemarrjes te percaktuar ne marreveshjen e Bashkimit te Operatoreve 

 

-OE “KMK” sh.p.k. Nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion. 

 

-BOE “Colombo” sh.p.k & “Beqiri” sh.p.k & “Ndertimi” sh.p.k, nuk pwrmbush kriterin 2.3.1 “Përvojë të 

suksesshme në realizimin e të paktën: a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël 

se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri 

vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ose b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku 

vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre 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.” Operatori ekonomik “Ndërtimi” sh.p.k, nuk plotëson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne 

vlere ne raport me perqindjen e pjesemarrjes te percaktuar ne marreveshjen e bashkimit te operatoreve. 

 

- BOE “RSM” Nr. Biznesi 810802422 Prishtine & “Rej” sh.p.k, nuk pwrmbush kriterin 2.3.1 “Përvojë të 

suksesshme në realizimin e të paktën: a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël 

se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri 

vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ose b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku 

vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre 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.” Operatori “RSM” sh.p.k nuk ploteson punimet e ngjashme ne natyre dhe ne vlere, ne raport 

ne perqindjen e pjesemarrjes ne marreveshjen e Bashkimit te Operatoreve. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonmik “Shkëlqimi - 07“ sh.p.k 

NUIS K68121808W, me adresë: Fshati Belishovë, rruga nacionale "Ballsh Fier", zona kadastrale 1143, 

Mallakastër, se oferta e paraqitur, me vlerë 130,000,000.00 lekë pa tvsh lekë pa tvsh është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor: 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 
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e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda pesë ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 

këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 

sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin 

përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.07.2020. 

Ankesa: Jo 

  

Dritan AGOLLI 

   Drejtori Ekzekutiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


