FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data 10.12.2020
Për:

BOE B93 II shpk NIPT L52209050O, adresa Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali,
Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap.10, Tirane & B-93 shpk, NIPT J62903508R Lagjja 8 Shkurti,
Rruga Andon Doro, zona kadastrale 8533, nr. pasurie 1/270 Fier

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-73193-09-28-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i Fasadave të objekteve përgjatë Lumit Drin në
qytetin e Lezhës, Blloku Nr.1 dhe Rruga Lalm i ri, Naim Frashëri”me fond limit: 224 780 660 (dyqind
e njëzetë e katër milion e shtatëqind e tetëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH
Kohëzgjatja e kontratës ose 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. OE 2 T shpk NIPT K01731001M, Vlera 152 160 237,90 (Njeqind e pesedhjete e dy milion
e njeqind e gjashtedhjete mije e dyqind e tridhjete e shtate presje nentedhjete) leke pa tvsh,
2. OE AGI KONS shpk NIPT K21622001M, Vlera 156 653 637 (njeqind e pesedhjete e
gjashte milion e gjashteqind e pesedhjete e tre mije e gjashteqind e tridhjete e shtate) leke
pa tvsh
3. OE ALB TIEFBAU shpk NIPT J66703049C Vlera 150 153 445 (njeqind e pesedhjete
milion e njeqind e pesedhjete e tre mije e katerqind e dyzete e pese) leke pa tvsh,
4. BOE AURORA KONSTRUKSION shpk, NIPT K02017003I & RAFAELO 2002, NIPT
K22113003Q, Vlera 165 728 818 (njeqind e gjashtedhjete e pese million e shtateqind e
njezete e tete mije e teteqind e tetembedhjete) leke pa tvsh,
5. BOE B93 II shpk NIPT L52209050O & B-93 shpk, NIPT J62903508R, Vlera 123 389 177
(njeqind e njezete e tre milion e treqind e tetedhjete e nente mije e njeqind e shtatedhjete e
shtate) leke pa tvsh,
6. OE BE - IS. sh.p.k., - NIPT K71412003A, Vlera 140 016 912 (njeqind e dyzete milion e
gjashtembedhjete mije e nenteqind e dymbedhjete) leke pa tvsh,
7. OE Dabar shpk Nuk ka paraqitur oferte ekonomike
8. BOE DAJTI PARK 2007 shpk, NIPT K11507003S & AGRI CONSTRUCTION shpk
NUIPT K01725001F, Vlera 125 796 775, 7 (njeqind e njezete e pese milion e shtateqind e
nentedhjete e gjashte mije e shtateqind e shtatedhjete e pese presje shtate) leke pa tvsh,
9. OE ELDA-VL shpk Nuk ka paraqitur oferte ekonomike,

10. BOE EURO-ALB shpk NIPT K66613407H & BOSHNJAKU. B shpk NIPT K72627402H
& M U R A T I NIPT J66702413V, Vlera 128 346 040,86 (njeqind e njezet e tete milion e
treqind e dyzet e gjashte mije e dyzet presje tetedhjete e gjashte)leke pa tvsh,
11. BOE JUNIK NIPT J68007522L & NDERTIMI shpk NIPT K11325002C, Vlera 191 063 257
(njeqind e nentedhjete e nje milion e gjashtedhjete e tre mije e dyqind e pesedhjete e shtate)
leke pa tvsh,
12. BOE K A C D E D J A, NIPT K51712017A & EVEREST shpk, NIPT J78311921L, Vlera
130 248 845 (njeqind e tridhjete million e dyqind e dyzete e tete mije e teteqind e dyzete e
pese) leke pa tvsh,
13. OE KTHELLA shpk NIPT J69303023D, Vlera 138 509 285 (njeqind e tridhjete e tete
milion e peseqind e nente mije e dyqind e tetedhjete e pese) leke pa tvsh,
14. OE LEON KONSTRUKSION shpk NIPT K71820009I, Vlera 132 735 779,40 (njeqind e
tridhjete e dy million e shtateqind e tridhjete e pese mije e shtateqind e shtatedhjete e nente
mije presje dyzete) leke pa tvsh,
15. BOE LIQENI VII shpk NIPT K01730502W, & Ndregjoni shpk, NIPT K31329048I Vlera
133,996,602 (njeqind e tridhjete e tre milion e nenteqind e nentedhjete e gjashte mije e
gjashteqind e dy) leke pa tvsh,
16. BOE MF INVEST GROUP, NIPT L71830010R & MANE/S NIPT J64103865K, Vlera 116
718 888 ( njëqind e gjashtëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tetëmbëdhjete mije e tetëqind
e tetëdhjete e tete )leke pa tvsh,
17. OE S I R E T A 2F shpk NIPT K51501008J, Vlera 128,888,888 (njeqind e njezet e tete
milion e teteqind e tetedhjete e tete mije e teteqind e tetedhjete e tete) leke pa tvsh,
18. OE Sterkaj shpk NIPT J68310708M, Vlera 126 538 949, 55 (njeqind e njezete e gjashte
million e peseqind e tridhjete e tete mije e nenteqind e dyzete e nente presje pesedhjete e
pese) leke pa tvsh
19. BOE ULZA NIPT J67902928O & ALMO KONSTRUKSION NIPT J91915001P, Vlera
137,112,640 ( Njeqind e tridhjet e shtatemilion e njeqind e dymbedhjete mije e gjashteqind
e dyzete )leke pa tvsh,
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. OE Dabar shpk per arsye nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka paraqitur
dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.
2. BOE EURO-ALB shpk NIPT K66613407H & BOSHNJAKU. B shpk NIPT K72627402H
& M U R A T I NIPT J66702413V, per arsye se nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST
Përvojë të suksesshme në realizimin e punë të ngjashme,
3. OE ELDA-VL per arsye se nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka paraqitur
dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.
4. OE Sterkaj shpk NIPT J68310708M, per arsye se nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST Përvojë
të suksesshme në realizimin e punë të ngjashme,
5. BOE MF INVEST GROUP, NIPT L71830010R & MANE/S NIPT J64103865K per arsye
se nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST Përvojë të suksesshme në realizimin e punë të ngjashme
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojme BOE B93 II shpk NIPT L52209050O,
adresa Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap.10, Tirane & B-93
shpk, NIPT J62903508R Lagjja 8 Shkurti, Rruga Andon Doro, zona kadastrale 8533, nr. pasurie 1/270
Fier, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 123 389 177 (njeqind e njezete e tre milion
e treqind e tetedhjete e nente mije e njeqind e shtatedhjete e shtate) leke 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, 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 17.11.2020
Ankesa: ka
Ka marre pergjigje 26.11.2020

