
 

 
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Data 20.11.2020 

 

Për:  BOE METEO sh.p.k., - NIPT L26310801C, Adresa: “Fshati "Cekin”, Rruga Nacionale Gramsh-

Elbasan, ndertese private, & SHPRESA- AL shpk, NIPT K31321021N, Adresa: Njësia 

Bashkiake Nr.9, Rruga ''Urani Pano'', mbrapa ''Veve Center'', Pallati Nr.11, Kati 2, Tirane, &   

NG STRUKTURES, shpk, NIPT L79326502O, Adresa: Lagjja "Selam Musai", Rruga Dule 

Dalani, Nr. pasurie 14/324, Zona Kadastrale 3574, Kati i dyte, Tepelene, Gjirokaster, & 

G.P.G. COMPANYsh.p.k., – NIPT J64324443V& Adresa:  Lagjja 18 Tetori, godine 1 

kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut, Lushnje 

, 

 

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-73627-09-30-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i by passit në qendrën historike të Gjirokastrës 

(Ura e Nanxës – Urat e Mëdha Dunavat)”, me fond limit:  577.824.644 (pesëqind e 

shtatëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e njëzetë e katër mijë e gjashtëqind e dyzetë e katër) 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 METEO sh.p.k., NIPT L26310801C, & SHPRESA- AL shpk, NIPT K31321021N & 

NG STRUKTURES, shpk, NIPT L79326502O, & G.P.G. COMPANYsh.p.k., NIPT 

J64324443V, Vlera 330.555.010  (treqind e tridhjete milion e peseqind e pesedhjete e pese mije 

e dhjete) lekë pa tvsh, 

2. ALB TIEFBAU shpk, NIPT J66703049C & ERAL CONSTRUCTION COMPANY 

shpk NIPT K82230002K, Vlera 370.472.246 (treqind e shtatedhjete million e katerqind e 

shtatedhjete e dy mije e dyqind e dyzete e gjashte) leke pa tvsh, 

3. OE ALB-BUILDING shpk NIPT J69102508C, Vlera 388.434.048,50 (treqind e tetedhjete 

e tete milion e katerqind e tridhjete e kater mije e dyzete e tete presje pesedhjete) leke pa tvsh, 

4. BOE B-93  shpk, NIPT J62903508R & BE – IS shpk NIPT K71412003A, Vlera 413.803.930 

(katerqind e trembedhjete milion e teteqind e tre mije e nenteqind e tridhjete) leke pa tvsh, 

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

416.110.728, (katerqind e gjashtembedhjete million e njeqind e dhjete mije e shtateqind e njezete 

e tete) leke pa tvsh,  

6. OE ALBA KONSTRUKSION shpk NIPT   J61812013R & ED KONSTRUKSION shpk, 

NIPT K61625001I, Vlera 428.433.389, (katerqind e njezete e tete million e katerqind e tridhjete 

e tre mije e treqind e tetedhjete e nente) leke pa tvsh, 

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

458.156.686 (katerqind e pesedhjete e tete milion e njeqind e pesedhjete e gjashte mije e 

gjashteqind e tetedhjete e gjashte) lekë pa tvsh, 



 

8. OE ALB – STAR shpk NIPT J62903512W, Vlera 317.505.483,75 (treqind e shtatembedhjete 

milion e peseqind e pese mije e katerqind e tetedhjete e tre presje shtatedhjete e pese) leke pa 

tvsh, 

9. OE CURRI shpk NIPT J67902718S, Vlera 491.083.151,50 (katerqind e nentedhjete e nje 

million e tetedhjete e tre mije e njeqind e pesedhjete e nje presje pesedhjete) leke pa tvsh,  

10. BOE EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI shpk NIPT K91727010A 

& ABI CONS shpk NIPT L41525007G, Vlera 416,732,841 (katerqind e gjashtembedhjete 

milion e shtateqind e tridhjete e 2 mije e teteqind e dyzete e nje) leke pa tvsh 

11. OE DABAR shpk nuk ka paraqitur dokumentacion si dhe oferte ekonomike 

12. OE Vellezerit Hysa shpk, NIPT K12911201C, Vlera 320.651.560 (treqind e e njezete milion 

e gjashteqind e pesedhjete e nje mije e peseqind e gjashtedhjete) leke pa tvsh, 

13. BOE MANE/S shpk NIPT J64103865K, & BOSHNJAKU. B shpk NIPT K72627402H & 

MF Invest Group shpk NIPT L 71830010 R, Vlera 346,201,384.5 (treqind e dyzete e 

gjashte million e dyqind e nje mije e treqind e tetedhjete e kater presje pese) leke pa tvsh, 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI shpk NIPT K91727010A 

& ABI CONS shpk NIPT L41525007G, per arsye se nuk ploteson kriteret e veçanta për 

kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në 

mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ne kete procedure prokurimi 

2. OE DABAR shpk nuk ka paraqitur dokumentacion si dhe oferte ekonomike 

3. OE Vellezerit Hysa shpk, NIPT K12911201C, per arsye se uk ploteson kriteret e veçanta 

për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në 
mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ne kete procedure prokurim 

4. BOE MANE/S shpk NIPT J64103865K, & BOSHNJAKU. B shpk NIPT K72627402H & 

MF Invest Group shpk NIPT L 71830010 R per arsye se nuk ploteson kriterin 2.3.1 të 

DST, pasi nuk plotesjone shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e 
marre persiper nga gjithesecili ne kete bashkim operatoresh. 

* * * 

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

L26310801C, Adresa: “Fshati "Cekin”, Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan, ndertese private, & 

SHPRESA- AL shpk, NIPT K31321021N, Adresa: Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga ''Urani Pano'', 

mbrapa ''Veve Center'', Pallati Nr.11, Kati 2, Tirane, &   NG STRUKTURES, shpk, NIPT 

L79326502O, Adresa: Lagjja "Selam Musai", Rruga Dule Dalani, Nr. pasurie 14/324, Zona Kadastrale 

3574, Kati i dyte, Tepelene, Gjirokaster, & G.P.G. COMPANYsh.p.k., – NIPT J64324443V, Adresa:  

Lagjja 18 Tetori, godine 1 kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut, 

Lushnje se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 330.555.010 (treqind e tridhjete milion e 

peseqind e pesedhjete e pese mije e dhjete) 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 370.472.246 (treqind e shtatedhjete million e katerqind e shtatedhjete e dy mije e 

dyqind e dyzete e gjashte) 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 11.11.2020 

 

Ankesa:  Nuk ka 


