
 

 
 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Data 16.12.2020 

 

Për:  OE “BAJRAMI N.” Shpk., NUIS K02727202O, adresa: Rruga Elbasan-Xibrake km.13, 

zk.3864, pasurite nr.734/1+732+738/9, Ekbasan. 

 

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75714-10-15-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i rrugës Iljaz Kosova, Elbasan”me fond limit:         

136 687 458, 17  (njëqind e tridhjete e gjashte milion e gjashteqind e tetedhjete e shtate mije e 

katerqind e pesedhjete e tete presje shtatembedhjete)) lekë pa TVSH.  

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  6 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 “L.T.E CONSTRUCTION” shpk, NUIS L78006801F & “BOSHNJAKU. B” shpk 

NIPT K72627402H, vlera 64 009 164 (gjashtedhjete e kater milion e nente mije e njeqind e 

gjashtedhjete e kater)leke pa tvsh. 

2. OE “BAJRAMI N.” Shpk., NUIS K02727202O, vlera 69 523 202,70 (gjashtedhjete e nente 

milion e peseqind e njezete e tre mije e dyqind e dy presje shtatedhjete) leke pa tvsh. 

3. BOE “ERGI” shpk.,  NUIS K02727229P & “Vellezrit Hysa” shpk., NUIS K12911201C, 

vlera 71 216 407 (shtatedhjete e nje milion e dyqind e gjashtembedhjete mije e katerqind e shtate) 

leke pa tvsh.  
4. OE “S I R E T A 2F” shpk NIPT K51501008J, Vlera 74 444 444 (shtatedhjete e kater milion 

e katerqind e dyzete e kater mije e katerqind e dyzete e kater) leke pa tvsh 

5. OE BE - IS. sh.p.k., - NIPT K71412003A, Vlera 75 073 094 (shtatedhjete e pese milion e 

shtatedhjete e tre mije e nentedhjete e kater) leke pa tvsh, 

6. OE 2 T shpk NIPT K01731001M, Vlera 76 315 578,15 (shtatedhjete e gjashte million e treqind 

e pesembedhjete mije e peseqind e shtatedhjete e tete presje pesembedhjete) leke pa tvsh, 

7. OE “COMPANY RIVIERA 2008” shpk., NUIS K81716011V, vlera 80 115 391 (tetedhjete 

milion e njeqind e pesembedhjete mije e treqind e nentedhjete e nje) leke pa tvsh, 

8. BOE “LIQENI VII” shpk NIPT K01730502W, & Ndregjoni shpk, NIPT K31329048I Vlera 

81 674 371 (tetedhjete e nje milion e gjashteqind e shtatedhjete e kater mije e treqind e shtatedhjete 

e nje) leke pa tvsh, 

9. OE “VICTORIA INVEST” shpk., NUIS K32712206U, vlera 88 864 760,88 (tetedhjete e 

tete milion e teteqind e gjashtedhjete e kater mije e shtateqind e gjashtedhjete presje tetedhjete e 

tete) leke pa tvsh.  



 

10. OE DAJTI PARK 2007 shpk, NIPT K11507003S, Vlera 91 553 272 (nentedhjete e nje milion 

e peseqind e pesedhjete e tre mije e dyqind e shtatedhjete e dy) leke pa tvsh, 

11. OE LEON KONSTRUKSION shpk NIPT K71820009I, Vlera 95 107 100,55 (nentedhjete 

e pese milion e njeqind e shtate mije e njeqind presje pesedhjete e pese) leke pa tvsh, 

12. OE "SHKELQIMI 07" shpk., NUIS K68121808W vlera 100 000 000 (njeqind milion) leke pa 

tvsh, 

13. OE AGI KONS shpk NIPT K21622001M, Vlera  116 583 637 (njeqind e gjashtembedhjete 

million e peseqind e tetedhjete e tre mije e gjashteqind e tridhjete e shtate) leke pa tvsh, 

14. OE “ILIRIADA”shpk Nuk ka paraqitur oferte ekonomike 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE “LTE Konstruksion” sh.p.k  & “Boshnjaku B” shp.k , per arsye se nuk plotëson 

kriterin 2.3.1 të DST Përvojë të suksesshme në realizimin e punë të ngjashme,     

2. OE AGI KONS shpk NIPT K21622001M 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 ku ka ofertuar per procedura prokurimi te 

shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe 

ne proceduren “Ndertimi i godines se parkimit dhe hapesirave mbeshtetese ne Berat” per 

te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.     

3. OE  "SHKELQIMI 07" shpk., NUIS K68121808W 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 ku ka ofertuar per procedura 

prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure 

sikurse edhe ne procedurat; "Rivitalizim urban dhe rruga hyrëse në portin e Vlorës; si dhe 

tek procedura me object “Rikonstruksion I rruges Cameria dhe I Unazes se qytetit Kavaje. 

per te cilen ky operator ka lidhur kontrate.                                                                                                                                                                        

4. OE “Iliriada” shpk per arsye  nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka paraqitur 

dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional. 

                                                                                                                                                                                                                     

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojme OE “BAJRAMI N.” Shpk., NUIS 

K02727202O, adresa: Rruga Elbasan-Xibrake km.13, zk.3864, pasurite nr.734/1+732+738/9, Ekbasan. 

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme  prej 69 523 202,70 (gjashtedhjete e nente milion 

e peseqind e njezete e tre mije e dyqind e dy presje shtatedhjete) 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 26.11.2020 

 

Ankesa:  ka 

Ka marre pergjigje 02.12.2020 

 

 


