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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data: 19.10.2020] 

 

Për:   BOE SMO Union” sh.p.k., NUIS J66902042Q  me adresë: Beltoje, Shkoder,.& “SMO 

Vataks” sh.p.k., NUIS L47022001J, me adrese; Rruga Nacionale Shkodër Lezhë, KM I 4, 

godine I-kateshe me nr pasurie 82/24, zona kadastrale 1148, Beltoje, Shkoder. 

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” 

Numri i referencës së proçedurës: REF-69737-08-25-2020.  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i Rrugës nga kryqëzimi Dardhë-Arrëz deri në fshatin 

Nikolicë" 

Fondi limit: 247,896,922.5 lekë pa TVSH  

Kohëzgjatja e kontratë 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.BOE “SMO Union” sh.p.k., NUIS J66902042Q & “SMO Vataks” sh.p.k., NUIS L47022001J vlera 

125,680,860.00 leke pa tvsh. 

2. OE  “Be-Is” sh.p.k., NUIS K71412003A vlera  128,242,137.00, leke pa tvsh. 

3.OE “Sireta – 2F” sh.p.k., NUIS K51501008J. vlera 128,888,888.00 leke pa tvsh. 

4.BOE “Al – Asfalt” sh.p.k., NUIS K81511508A & “Alb Korca 2002” shp.k., NUIS K34004003T vlera 

130,161,723.00 leke pa tvsh.  

5.BOE “Ulëza Ndërtim” shpk NUIS J67902928O & “ALMO Konstruksion” sh.p.k., NUIS J91915001P, 

vlera 133,327,202.00 leke pa tvsh. 

6. BOE “Fled” shpk NUIS K17621104C & “Totila” shpk NUIS K13001010G & “Desaret Company” shpk 

NUIS K01816001J & “Shkelqimi 07” sh.p.k., NUIS K68121808W, vlera 139,480,170.00 leke pa tvsh.  

7. OE “Euroteorema Peqin” sh.p.k., NUIS J61905050M, vlera 139,904,367.00 leke pa tvsh.  

8. BOE “Ndregjoni” sh.p.k., NUIS K31329048I & “Liqeni VII”sh.p.k., NUIS K01730502W, vlera  

143,483,618.00 leke pa tvsh. 

9. BOE "Vashtemia” sh.p.k NUIS  J64103054Q & “Rsm Company” shpk NUIS L04803001U & 

“ARTYKA II” sh.p.k., NUIS K26625603U, vlera  145,963,197.48 leke pa tvsh. 

10. OE “Alb-Star” shpk NUIS J62903512W, vlera 146,748,698.50 leke pa tvsh.  
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11. OE “Vellezerit Hysa” sh.p.k., NUIS K12911201C, vlera 153,659,426.00 leke pa tvsh. 

12.BOE “Nika” sh.p.k., NUIS J76705047U & “Vega” sh.p.k., NUIS K01524006L, vlera 153,702,946.31 

leke pa tvsh. 

13.OE “Hastoçi” sh.p.k., NUIS J62028009B, vlera 153,792,950.24 leke pa tvsh. 

14.OE “Sterkaj” sh.p.k., NUIS J68310708M, vlera 154,918,947.90 leke pa tvsh. 

15.OE “2T” shpk NUIS K01731001M, vlera 154,933,824.12 leke pa tvsh.  

16.BOE “MF Invest Group” sh.p.k., NUIS L71830013R & “Boshnjaku. B” sh.p.k. NUIS K72627402H, 

vlera 155,942,420.52 leke pa tvsh.  

17. BOE “Arifaj” sh.p.k., NUIS J76418907K & “Denis- 05” sh.p.k., NUIS K51518029B & “Xhast” shp.k., 

NUIS K12512837I. Vlera 159,922,584.00 leke pa tvsh. 

18. BOE “Curri” sh.p.k NUIS J67902718S & “Xhengo” sh.p.k., NUIS  J64103171M, Vlera  

163,352,687.37 leke pa tvsh.  

19. OE “Eurokos Holding sh.p.k. dega ne Shqiperi NUIS K91727010A vlera 169,226,662.86 leke pa tvsh. 

20. BOE “Spektri” sh.p.k., NUIS J62903555F & “Ed Konstruksion” sh.p.k., NUIS K61625001I vlera 

180,372,506.20 leke pa tvsh.  

21.BOE “Kacdedja” sh.p.k., NUIS K51712017A & “Agri Construction” sh.p.k., NUIS K01725001F vlera 

180,955,456.00 leke pa tvsh.   

22. OE “Agi Kons” NUIS K21622001M, vlera 185,192,247.00 leke pa tvsh.  

23. OE “Pe-vla- ku sh.p.k NUIS K61716013 M  vlera  223,107,237.00 leke pa tvsh.  

24. OE “Dabar“ NUIS L62409033I. Nuk ka dorëzuar ofertë. 

 

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

1-Operatori Ekonomik‘Be-Is” shpk pasi 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 keto kapacitete jane deklaruar ne kete 

procedure sikurse edhe ne proceduren ‘Rikonstruksioni i rruges Salari-Nivice, Bashkia Tepelene" per te 

cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare. 

2-Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Al Asfalt” & “Alb Korce’ shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per 

kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune 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 tri vitet 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 tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit 

ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Konkretisht, Bashkimi 

i Operatoreve Ekonomik “Al Asfalt & Alb Korce’ shpk në pjesën më të madhe nuk mund të konsiderohen 

si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në kompleksitet, metodologji dhe 

teknologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga ky anetar i BOE nuk është e ngjashme pasi produkti është 
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i ndryshëm (godina apo punime te tjera jo te ngjashme) dhe pjesa e mbetur e kontratave te paraqitura nuk  

ploteson vleren e kerkuar per kriterin e puneve te ngjashme ne raport me perqindjen e marre persiper ne 

kete bashkim operatoresh, duke cuar ne mosplotesimin ne total nga bashkimi i operatoreve te pikes 2.3.1. 

te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” 

3-Bashkimi I Operatoreve Ekonomik ‘Uleza Ndertim’ & “Almo Konstruksion’ shpk, pasi 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 keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren Rikonstruksion 

i Rrugës Miras-Arrëz" per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare. 

4-Operatori Ekonomik “Euroteorema” shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 

2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune 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 tri vitet 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 tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më 

të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.Konkretisht, kontrata e paraqitur nga operatori 

ekonomik ‘Euroteorema’, shpk në pjesën më të madhe eshte jashtë afatit të tre viteve të fundit nga data e 

zhvillimit të procedures së prokurimit dhe për aq sa mund të konsiderohet brenda afatit nuk arrin vleren e 

kerkuar as per kushtin e pare, 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 tri vitet 

të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe as per kushtin  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 ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës 

që prokurohet. 

5. Bashkimi I Operatoreve Ekonomik "VASHTEMIA sh.p.k “RSM COMPANY” shpk & “ARTYKA 

II” sh.p.k  pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT 

"Përvojë të suksesshme ne realizimin pune 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 tri vitet 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 tre viteve të fundit nga 

data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të 

kontratës që prokurohet. Konkretisht, kontratat e paraqitura nga BOE "VASHTEMIA sh.p.k “RSM 

COMPANY” shpk & “ARTYKA II” sh.p.k, nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk 

përmbushin karakteristikat e kontratës në kompleksitet, metodologji dhe teknologji si dhe nuk arrijene 

vleren e kerkuar sipas perqindjes te marre persiper ne kete bashkim operatoresh. Po ashtu, kontratat e 

paraqitur nga BOE në pjesën më të madhe jane jashtë afatit të tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të 

procedures së prokurimit dhe për aq sa mund të konsiderohet brenda afatit nuk arrin vleren e kerkuar as per 

kushtin e pare, 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 tri vitet të fundit nga 

data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe as per kushtin  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 ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. 

6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Nika” sh.p.k & ‘Vega’ shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per 

kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te 
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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 tri vitet 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 tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit 

ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Konkretisht, kontratat e 

paraqitur nga operatori ekonomik ‘Nika’, shpk ose nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi 

nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në kompleksitet, metodologji dhe teknologji. Natyra e objekteve 

të paraqitura nga ky anetar i BOE nuk është e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm nga ai i kerkuar dhe 

pjesa e mbetur e kontratave te paraqitura nuk  ploteson vleren e kerkuar per kriterin e puneve te ngjashme 

ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh, duke cuar ne mosplotesimin ne total 

nga bashkimi i operatoreve te pikes 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne 

realizimin pune te ngjashme” 

7.Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “MF Invest & Boshnjaku B“  pasi nuk ploteson Kriterin per 

kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune 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 tri vitet 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 tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit 

ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Konkretisht, kontrata e 

paraqitur nga operatori ekonomik “MF Invest” shpk në pjesën më të madhe nuk mund të konsiderohen si 

kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në kompleksitet, metodologji dhe 

teknologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga ky anetar i BOE nuk është e ngjashme pasi produkti është 

i ndryshëm (godina) dhe ky operator nuk ploteson kriterin e puneve te ngjashme ne raport me perqindjen e 

marre persiper ne kete bashkim operatoresh, duke cuar ne mosplotesimin ne total nga bashkimi i 

operatoreve te pikes 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te 

ngjashme” 

8. Bashkimi i operatoreve ekonomik “Arifaj“ & “Denis 05“ & “Xhast“ 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 

keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Rikualifikim Urban i Unazës 

së Re Berat” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare. 

9. Operatori ekonomik “Vellezrit Hysa” sh.p.k 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 keto kapacitete jane 

deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Asfaltim, Rruga Labinot-Fushë/Qafë Renas si dhe 

Rruga e re e varrezave Elbasan dhe ndërtimi i mbikalimit hekurudhor në kryqëzimin e Rrugës Nacionale 

Elbasan-Librazhd, në rrugën "Borodin Mitarja” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare. 

10.OE “Dabar“ sh.p.k., pasi nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion ligjor dhe teknik. 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE SMO Union” sh.p.k., NUIS J66902042Q  

me adresë: Beltoje, Shkoder,.& “SMO Vataks” sh.p.k., NUIS L47022001J, me adrese; Rruga Nacionale 

Shkodër Lezhë, KM I 4, godine I-kateshe me nr pasurie 82/24, zona kadastrale 1148 , Beltoje, Shkoder. se 

oferta e paraqitur, me vlerë 125,680,860.00 lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, adresa Rr. 

“Sami Frashëri”, nr. 10, Tirana, Albania, tel: 00355 42 235 597/8 (int. 151), fax: 00355 42 234 885, 

sigurimin e kontratës 10%, 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 05.10.2020. 

Ankesa: JO.   

 

 

  

 

Drita AGOLLI  

 

 Drejtor Ekzekutiv 

 

 

 

 

Konceptoi: S. Deda 


