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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data: 02.12.2020] 

 

Për:  OE “2T” shpk NUIS K01731001M,me adrese; Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 

5 Tirane. 

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” 

Numri i referencës së proçedurës: REF-74998-10-12-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikualifikim urban në Vlorë dhe ndërtimi i argjinaturës për mbrojtjen 

nga Vjosa në Njesinë Administrative Novoselë” 

Fondi limit: 712.761.745,83 lekë pa TVSH  

Kohëzgjatja e kontratë 8 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 "SHKELQIMI 07" shpk, NUIS K68121808W & “SMO -Union”shpk., NUIS J66902042Q & “Fled” 

shpk., NUIS  K17621104C & “Grand Konstruksion M, sh.p.k., NUIS L38109801T & “2Z Konstruksion” 

shpk., NUIS J63229466K vlera 344,309,867.00 leke pa tvsh. 

2.BOE "B93 II" shpk NUIS L52209050O & "B-93"shpk  NUIS J62903508R & "NDREGJONI"shpk NUIS 

K31329048I & "SHENDELLI"shpk NUIS K07924803N & "EGLAND"shpk” sh.p.k., NUIS J96829419D vlera  

392,045,553.00 leke pa tvsh. 

3.BOE “MF Invest Group” shpk., NUIS   L71830010R & “BOSHNJAKU B” shpk NUIS K72627402H & 

“PESE VELLEZERIT” shpk., NUIS L22925402C & LTE Construction” shpk NUIS L78006801F, vlera 

398,017,576.20 leke pa tvsh. 

4. OE “2T” shpk NUIS K01731001M, vlera  442,292,336.00 leke pa tvsh..  

5.BOE “BEAN” shpk., NUIS J72510445Q & “KUPA” NUIS K51615512C shpk & “KOMBI INVEST” NUIS 

K43407402P, vlera 493,811,293.00 leke pa tvsh. 

6. OE “4 AM” sh.p.k., NUIS K92005016L, vlera 494,897,333.52 leke pa tvsh.  

7. BOE “Agi Kons” shpk., NUIS K17621104C & “Be-Is” sh.p.k., NUIS K71412003A vlera 504,104,999.00 

leke pa tvsh.  

8. BOE “Kronos Konstruksion” shpk., NUIS K41416033P & Everest” sh.p.k NUIS J78311921L & 

“ARDMIR” shpk., NUIS K82509006P vlera  507,606,258.00 leke pa tvsh. 

9. OE "Alb-Building” sh.p.k NUIS  J69102508C vlera   512,711,633.00 leke pa tvsh. 
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10. BOE “Ed Konstruksion” shpk., NUIS K61625001I & “Alba Konstruksion” shpk NUIS J61812013R, vlera 

560,956,843.80 leke pa tvsh.  

11. OE “Gener 2” sh.p.k., NUIS K58615301M, vlera 567,700,234.04 leke pa tvsh. 

12. OE “ALB - STAR” shpk., NUIS J62903512W, vlera 622,880,170.52 leke pa tvsh.  

13. OE “Salillari“ NUIS J62903125G. Nuk ka dorëzuar ofertë. 

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

1- Bashkimi I operatoreve ekonomik "SHKELQIMI 07" sh.p.k & SMO-Union sh.p.k & Fled 

sh.p.k & Grand shp.k & 2Z Konstruksion sh.p.k pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik 

pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rikualifikim urban në Vlorë dhe ndërtimi i 

argjinaturës për mbrojtjen nga Vjosa në Njesinë Administrative Novoselë” 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 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 është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit 

të kontratës që prokurohet. 

Konkretisht anetaret e ketij bashkimi, Fled sh.p.k & Grand shp.k & 2Z Konstruksion sh.p.k nuk plotesojne 

vleren e kontratave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre persiper ne marreveshjen e bashkimit 

te operatoreve ekonomike.  

1. Bashkimi i operatoreve ekonomik " SHKELQIMI 07" sh.p.k & SMO-Union sh.p.k & Fled sh.p.k & “Grand 

Konstruksion M” shp.k & “2Z Konstruksion” 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 procedurat e meposhtme; 

a) OE “SHKELQIMI 07" ne procedurat me objekt;  

1-“Ndërhyrje e integruar për përmirësimin e konektivitetit dhe rikualifim urban në Bashkinë e Kavajës”. 

(Lidhur kontrate) 

2-Rivitalizim urban dhe rruga hyrëse në portin e Vlorës (Lidhur kontrate) 

3-Rruga Camëria dhe Unaza, Kavajë (Lidhur kontrate) 

b) OE “SMO -Union" ne procedurat me objekt;  

1-Rikonstruksioni i rruges se aksesit ne zonen turistike te Nikolices (Faza 1)( Lidhur kontrate) 

2- Ndërhyrje e Integruar për përmirësimin e aksesit, shërbimeve dhe atraksionit turistik ne zonën e Alpeve 

Shqiptare, per te cilen eshte  renditur ne vent te pare. 

c) OE “Fled " ne procedurat me objekt; 
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1- Ndërhyrje e integruar për përmirësimin e konektivitetit dhe rikualifim urban në Bashkinë e Kavajës” 

per te cilen eshte lidhur  kontrata 

2-Ndertim ITUN Divjake per te cilen eshte lidhur kontrate 

e) OE “Grand Construction" ne procedurat me objekt;  

1--Rikonstruksioni i rruges se aksesit ne zonen turistike te Nikolices (Faza 1) per te cilen eshte Lidhur 

kontrata 

2-Bashkimi i Operatoreve Ekonomik "B93 II"shpk & "B-93"shpk & "Ndregjoni"shpk & 

"Shendelli"shpk & "England"shpk pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te 

Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rikualifikim urban në Vlorë dhe ndërtimi i argjinaturës për 

mbrojtjen nga Vjosa në Njesinë Administrative Novoselë” 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 

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 është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës 

që prokurohet. 

Konkretisht anetaret e ketij bashkimi, "B93 II"shpk & "B-93"shpk & "NDREGJONI" shpk & 

"SHENDELLI"shpk & "EGLAND" nuk plotesojne vleren e kontratave te ngjashme ne raport me perqindjen 

e marre persiper ne marreveshjen e bashkimit te operatoreve ekonomike. 

2. Bashkimi i operatoreve ekonomik "B93 II"shpk & "B-93"shpk  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 proceduren e meposhtme; 

a) OE "B93 II"shpk & "B-93"shpk  " ne procedurat me objekt; 

1- Rikonstruksioni i fasadeve të objekteve përgjatë lumit Drin në qytetin e Lezhës Blloku Nr.1 si dhe rruga 

Lalmiri , Naim Frasheri. 

4. Bashkimi i operatoreve ekonomik “JV MF Invest Group” shpk & “BOSHNJAKU B” shpk 

& “Pese Vellezerit” shpk & “LTE Construction” shpk. pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin 

teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rikualifikim urban në Vlorë dhe ndërtimi i 

argjinaturës për mbrojtjen nga Vjosa në Njesinë Administrative Novoselë” 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 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 është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit 

të kontratës që prokurohet. 

Konkretisht anetaret e ketij bashkimi“JV MF Invest Group” shpk & “Pese Vellezerit” shpk  nuk plotesojne 

punet e ngjashme as ne natyre dhe as ne vlere ne raport me perqindjen e marre persiper ne marreveshjen 

e bashkimit te operatoreve ekonomike. 
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5.Oepratori ekonomik“Salillari“ shpk., nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka paraqitur 

dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “OE “2T” shpk NUIS K01731001M,me 

adrese; Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 5  Tirane se oferta e paraqitur, me vlerë 442,292,336.00 

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 20.11.2020. 

Ankesa: Nuk ka  

 

  

 

   


