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20 OE “Alb - Star” sh.p.k 
          

457,114,847.00  59.30 

21 OE “Fusha” sh.p.k 
          

461,160,740.00  59.01 

22 OE “Trema Engineering” shpk 
          

553,716,000.00  53.40 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: Perkatësisht për arsyet e mëposhtme. 
 

3. BOE “Arifaj” sh.p.k & “Denis” sh.p.k ka deshtuar ne paraqitjen e makinerive dhe stafit te 

kerkuar per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe 
kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte. Keshtu, ky bashkim 
operatoresh ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe 
per minikonkursin: “Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e 

detyruar vendor të Zonës 1, Kavaje” per te cilen ka lidhur nje kontrate, duke bere nje deklarim 
jo te sakte se stafi i kerkuar do te jete i angazhuar vetem ne kete procedure prokurimi. Per sa 
me siper, oferta e BOE “Arifaj” sh.p.k & “Denis” sh.p.k skualifikohet.  

 
4. OE “G.P.G Company” sh.p.k, nuk i është përgjigjur dy herë radhazi ftesës së autoritetit 

kontraktor gjatë rihapjes së konkurrimit, referuar nenit 47/2 të VKM nr. 914/2014, ky operator 
nuk është më palë e marrëveshjes kuadër. Ne keto kushte, oferta e dorezuar nuk merret ne 
vleresim.                                                                            
 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “OE “Vellezerit Hysa” sh.p.k 

K12911201C me adresë: : Fshati Banje e Re, Klos, Bashkia Cerrik se oferta e paraqitur nga ana juaj 
në vlerën 257,520,879.00 lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë 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 15%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij 
njoftimi.  
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikim.  

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për:  OE: “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” sh.p.k, NUIS K71606006A me adresë: Njesia 

Bashkiake nr.5, Rruga "Milto Tutulani", ndertesa 4, hyrja 10, apartamenti 6, Tiranë. 
   
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-58253-05-15-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikëqyrja e punimeve “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i 

infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”.  
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Fondi limit i minikonkursit 1,304,722 lekë  pa TVSH. 
Objekti i minikonkursit: “Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës 

Urbane të Zonës Marikaj”, Njësia Administrative Marikaj, Bashkia Vorë 
 
Kohëzgjatja e kontratës sipas afatit të zbatimit te punimeve. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
1. OE “A&E Engineering” sh.p.k, NUIS K72113010E. 
2. BOE “Ave Consulting” sh.p.k NUIS K81321002M & “D& C Partners” sh.p.k & “ER – NO” 

sh.p.k NUIS K41531001K.   
3. BOE “Arabel-Studio” NUIS L51812001S & “KKG Project” sh.p.k NUIS L41915003F & GR 

Albania sh.p.k NUIS L01509004N.   
4. BOE “Archispace” sh.p.k NUIS L42403012A & “I T M” sh.p.k NUIS L42303016G . 
5. BOE “C.E.C Group” sh.p.k NUIS L11807013M & “ELBA “sh.p.k,NUIS J91327003E. 
6. BOE “Derbi-E” sh.p.k NUIS K77916947A & “ZENIT & CO” sh.p.k NUIS K61731002D.   
7. BOE “Transport Highway Consulting” sh.p.k. NUIS K51428048I & “Erald-G” sh.p.k NUIS 

K36306784K.    
8. BOE “G B Civil Engineering” NUIS L51825011V & “Studio Services K - SA" sh.p.k NUIS 

L71305518R.   
9. OE “Gjeokonsult & Co” sh.p.k NUIS K91810005U.    
10. BOE “HMK - Consulting” sh.p.k NUIS L57129604Q & “Elite Studio” sh.p.k NUIS L91721507E 

. 
11. OE “Instituti Dekliada - Alb” sh.p.k NUIS K71606006A.   
12. BOE “Instituti i Konsulences Ne Ndertim "IKN" sh.p.k NUIS K71828007J & GEOSAT GROUP 

sh.p.k NUIS K21624005I.   
13. OE “Net-Group” sh.p.k NUIS L72023002P.    
 

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 

NR 
OPERATORET PJESEMARRES NË FAZËN E 

DYTË 
Vlera lekë / pa 

tvsh 
Piket 

TOTAL 

1 OE “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” shpk   1,145,400.00  
             
90.00  

2 OE “Gjeokonsult & Co shpk” shpk   1,145,400.00  
             
88.00  

3 “A & E ENGINEERING”   1,145,400.00  
             
88.00  

4 BOE “Derbi-e” shpk & “ZENIT & CO” Shpk   1,145,400.00  
             
85.00  

5 
BOE “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” 

shpk & “ERALD – G” sh.p.k 
  1,304,722.00  

             
62.67  
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6 
BOE “ARABEL-STUDIO” sh.p.k &“KKG Project” 

sh.p.k. & “GR Albania” sh.p.k. 
  1,304,722.00  

             
62.67  

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.  
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Nuk ka të skualifikur. 
   

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, njoftojmë OE: “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” 

sh.p.k, NUIS K71606006A me adresë: Njesia Bashkiake nr.5, Rruga "Milto Tutulani", ndertesa 4, 
hyrja 10, apartamenti 6, Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 1,145,400.00 lekë pa tvsh 
dhe e vlerësuar me 90.00 pikë, 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 
15%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikim.  
Ankesa; Jo 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për:  OE: “A&E Engineering” sh.p.k, NUIS K72113010E me adresë: Rruga “Islam Alla”, 

Pallati IVEA 3/5 Tiranë. 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-58253-05-15-2020. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikëqyrja e punimeve “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i 

infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”.  
Fondi limit i minikonkursit: 1,783,225 lekë  pa TVSH. 
Objekti i minikonkursit: “Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës 

Urbane të Zonës Valias”, Njësia Administrative Valias, Bashkia Kamëz. 
 
Kohëzgjatja e kontratës sipas afatit të zbatimit tw punimeve. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 

1. OE “A&E Engineering” sh.p.k, NUIS K72113010E. 
2. BOE “Ave Consulting” sh.p.k NUIS K81321002M & “D& C Partners” sh.p.k & “ER – NO” 

sh.p.k NUIS K41531001K.   
3. BOE “Arabel-Studio” NUIS L51812001S & “KKG Project” sh.p.k NUIS L41915003F & GR 

Albania sh.p.k NUIS L01509004N.   


	1. OE “A&E Engineering” sh.p.k, NUIS K72113010E.
	1. OE “A&E Engineering” sh.p.k, NUIS K72113010E. (1)

