
 

 
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Data 23.11.2020 

 

Për:  BOE Cobial sh.p.k., - NIPT K02715414M, Adresa: “Njesia Administrative nr.5, Rruga 

Milto Tutulani, Nd.2, H.19, Tiranë & GJOKA KONSTRUKSION sh.p.k., – NIPT 

J91815014U, Adresa:  Njesia 5, Rruga: Dora D'Istria, Hyrja nr. 6, Tiranë, 

 

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72805-09-23-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemim, asfaltim i rrugës Përmet - Carshovë”, me fond 

limit:  946 763 176,66 (nëntëqind e dyzetë e gjashtë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë 

e njëqind shtatëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. Afati kohor për 

ekzekutimin:  12 muaj. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. BOE Cobial sh.p.k., - NIPT K02715414M, & GJOKA KONSTRUKSION sh.p.k., – NIPT 

J91815014U, Vlera 458.049.187,05 (katerqind e pesedhjete e tete milion e dyzete e nente mije 

e njeqind e tetedhjete e shtate presje zero pese) lekë pa tvsh, 

2. OE ALB-BUILDING shpk NIPT J69102508C, Vlera 499.752.676,50 (katerqind e 

nentedhjete e nente milion e shtateqind e pesedhjete e dy mije e gjashteqind e shtatedhjete e gjashte 

presje pesedhjete) leke pa tvsh, 

3. BOE Vellezerit Hysa shpk, NIPT K12911201C Vlera 509.176.158 (peseqind e nente milion 

e njeqind e shtatedhjete e gjashte mije e njeqind e pesedhjete e tete) leke pa tvsh, 

4. BOE 2 T sh.p.k., -NIPT- K01731001M & BE – IS shpk NIPT K71412003A- Vlera 

552.579.804 (peseqind e pesedhjete e dy milion e peseqind e shtatedhjete e nente mije e teteqind 

e kater) lekë pa tvsh, 

5. OE ALB – STAR shpk NIPT J62903512W, Vlera 597.140.885,81 (peseqind e nentedhjete 

e shtate milion e njeqind e dyzete mije e teteqind e tetedhjete e pese presje tetedhjete e nje) leke 

pa tvsh, 

6. OE TREMA ENGINEERING 2 shpk, NIPT- K21401004R Vlera 615.612.206,40 

(gjashteqind e pesembedhjete million e gjashteqind e dymbedhjete mije e dyqind e gjashte presje 

dyzete), lekë pa tvsh, 

7. OE 4 A-M. sh.p.k., - NIPT K92005016L, Vlera 653.027.986,91 (gjashteqind e pesedhjete e tre 

milion e njezete e shtate mije e nenteqind e tetedhjete e gjashte presje nentedhjete e nje) leke pa 

tvsh, 

8. OE SALILLARI shpk NIPT J62903125G, Vlera 653.705.540,25 (gjashteqind e pesedhjete e 

tre million e shtateqind e pese mije e peseqind e dyzete presje njezete e pese) leke pa tvsh, 

9. OE GENER 2 shpk NIPT K58615301M Vlera   737.619.114,88 (shtateqind e tridhjete e 

shtate million e gjashteqind e nentembedhjete mije e njeqind e katermbedhjete presje tetedhjete e 

tete) leke pa tvsh, 



 

10. OE GECI shpk NIPT K71829801O, Vlera 814.694.149,50 (teteqind e katermbedhjete milion 

e gjashteqind e nentedhjete e kater mije e njeqind e dyzete e nente presje pesedhjete) leke pa tvsh, 

11. OE A. N. K. shpk NIPT J92408001N Vlera 911.298.618,30 (nenteqind e njembedhjete milion 

e dyqind e nentedhjete e tete mije e gjashteqind e tetembedhjete presje tridhjete) lek pa tvsh, 

12. BOE STERKAJ shpk, NIPT J68310708M & BAJRAMI N shpk, NIPT K02727202O, & 

ERAL CONSTRUCTION COMPANY shpk NIPT K82230002K, Vlera 491,038,791.6 

(katerqind e nentedhjete e nje million e tridhjete e tete mije e shtateqind e nentedhjete e nje presje 

gjashte) leke pa tvsh, 

13. OE ROSI shpk, Nuk ka paraqitur dokumentacion, nuk ka paraqitur oferte ekonomike, 

14. BOE  S I R E T A  2F shpk NIPT K51501008J & VEGA shpk NIPT K01524006L, Vlera 

644,444,446 (gjashteqind e dyzet e kater milion e katerqind e dyzet e kater mije e katerqind e 

dyzet e gjashte) lekë pa tvsh, 

15. BOE PE - VLA - KU NIPT - K61716013M, &  BIBA-X  shpk NIPT K32618815N Vlera 

761 188 727, 50 (shtateqind e gjashtedhjete e nje milion e njeqind e tetedhjete e tete mije e 

shtateqind e njezete e shtate presje pesedhjete) leke pa tvsh,  

16. BOE NDREGJONI shpk, NIPT K31329048I   & KTHELLA shpk, NIPT J69303023D & 

LIQENI VII shpk NIPT K01730502W & UDHA shpk K77524909Q & NDERTIMI shpk 

NIPT K11325002C, Vlera 619 853 882 (gjashteqind e nentembedhjete million e teteqind e 

pesedhjete e tre mije e teteqind e tetedhjete e dy) leke pa tvsh, 

17. BOE CURRI shpk NIPT J67902718S, & Alba Konstruksion shpk, NIPT J61812013R, Vlera 

509,043,623 (peseqind e nente million e dyzete e tre mije e gjashteqind e njezete e tre) leke pa 

tvsh,  

18. BOE ARIFAJ shpk NIPT J76418907K, & DENIS-05 shpk NIPT K51518029B, & XHAST 

shpk, NIPT K12512837I, Vlera 539,269,686 ( peseqind e tridhjete e nente million e dyqind 

e gjashtedhjete e nente mije e gjashteqind e tetedhjete e gjashte) leke pa tvsh, 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE STERKAJ shpk, NIPT J68310708M & BAJRAMI N shpk, NIPT K02727202O, & 

ERAL CONSTRUCTION COMPANY shpk NIPT K82230002K, per arsye se nuk 

ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë 

të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme 

2. OE ROSI shpk, Nuk ka paraqitur dokumentacion, nuk ka paraqitur oferte ekonomike, 

3. BOE  S I R E T A  2F shpk NIPT K51501008J & VEGA shpk NIPT K01524006L per arsye 

se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT 

"Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” 

4. BOE PE - VLA - KU NIPT - K61716013M, &  BIBA-X  shpk NIPT K32618815N per arsye 

se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT 

"Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” 

5. BOE NDREGJONI shpk, NIPT K31329048I   & KTHELLA shpk, NIPT J69303023D & 

LIQENI VII shpk NIPT K01730502W & UDHA shpk K77524909Q & NDERTIMI shpk 

NIPT K11325002C per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te 

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

6. BOE CURRI shpk NIPT J67902718S, & Alba Konstruksion shpk, NIPT J61812013R per 

arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne 

DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme, Gjithashtu nuk ploteson kriteret 

e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e 
nevojshem, në mënyrë kumulative 

7. BOE ARIFAJ shpk NIPT J76418907K, & DENIS-05 shpk NIPT K51518029B, & XHAST 

shpk, NIPT K12512837I, per arsye se nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen 

me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative 

 

* * * 



 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojmë BOE Cobial sh.p.k., - NIPT K02715414M, 

Adresa: “Njesia Administrative nr.5, Rruga Milto Tutulani, Nd.2, H.19, Tiranë & GJOKA 

KONSTRUKSION sh.p.k., – NIPT J91815014U, Adresa:  Njesia 5, Rruga: Dora D'Istria, Hyrja nr. 6, 

Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 458.049.187,05 (katerqind e pesedhjete e 

tete milion e dyzete e nente mije e njeqind e tetedhjete e shtate presje zero pese) lekë pa tvsh, është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë 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 e kontratës, 

siç parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej 499.752.676,50 (katerqind e nentedhjete e nente milion e shtateqind e pesedhjete e 

dy mije e gjashteqind e shtatedhjete e gjashte presje pesedhjete) leke pa tvsh, 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 29.10.2020 

 

Ankesa:  ka 

Ka marre pergjigje 09.11.2020 

 

 


