
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORIT EKONOMIK TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

[Data: 18.10.2019]

Për: Operatorin Ekonomik, “ALB - STAR" sh.p.k NUIS J62903512W, me adresë: Zona
industrial Patos, Fier.

Proçedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur/Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku
të gjitha kushtet janë të përcaktuara.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Përmirësimi i shtresave rrugore për rajonin 2 dhe 4”.
Numri i referencës së proçedurës: REF-34578-08-29-2019.

Kohëzgjatja: 20 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa
tvsh:

1. “ALB STAR” sh.p.k NUIS J62903512W. Vlera 213,722,517 lekë pa tvsh.

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Arifaj” sh.p.k NUIS J76418907K, & Denis 05”
sh.p.k, NUIS K515180298B. Vlera 232,470,240 lekë pa tvsh.

3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “2T” sh.p.k, NUIS K01731001M " & Be-IS NUIS
K71412003A & “Varaku” NUIS J61902509S. Vlera 241,206,800 lekë pa tvsh.

4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, "Alba Konstruksion" sh.p.k NUIS J61812013R &
"Curri" sh.p.k NUIS J67902718S. Vlera 249,389,616 lekë pa tvsh.

5. Operatori Ekonomikë “Salillari” sh.p.k, NUIS J62903125G. Vlera 251,219,760 lekë pa
tvsh.

6. Operatori Ekonomik “Bami” sh.p.k NUIS J94416206R. Vlera 254,634,480 lekë pa tvsh

7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Biba-X” sh.p.k NUIS K32618815N & “Lala” shpk
NUIS J76418803B & “Senka” shpk NUIS J94808405Q, Vlera 255,002,180 lekë pa tvsh

8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Company Riviera 2008” sh.p.k NUIS
K81716011V & Kacdedja” sh.p.k NUIS K51712017A & Pepa Group” sh.p.k NUIS
L42215009L. Vlera 267,483,600 lekë pa tvsh.

9. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Alko Impex General Contrucion” sh.p.k NUIS
K91326028I & “Vega” sh.p.k NUIS K01524006I & “Arkon Studio” sh.p.k NUIS
L42019004L. Vlera 281,256,600 lekë pa tvsh.



10. Operatori Ekonomik “Fusha” sh.p.k., NUIS J61922018S. Vlera 284,771,100 lekë pa
tvsh.

11. Operatori Ekonomik “Geci” sh.p.k NUIS K71829801O. Vlera 291,779,480 lekë pa tvsh.
12. Operatori Ekonomik“Vellezerit Hysa” sh.p.k., NUIS K12911201C. Vlera 299,987,380

lekë pa tvsh.

Janë s‘kualifikuar ofertuesit:

Për arsyet e mëposhtëm:

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Arifaj” sh.p.k NUIS J76418907K, & Denis 05”
sh.p.k, NUIS K515180298B, pasi operatoret ekonomike anetare te BOE janë kualifikuar
ne vend te pare ne proceduren Permiresimi i infrastruktures rrugore ne zonat turistike te
rajonit qendror dhe lehtesimi i trafikut ne zonat urbane te etj dhe nuk ploteson ne kete
procedure ne menyre kumulative (shumatore) makinerite, numrin e punonjesve, stafin
teknik, etj.

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “2T” sh.p.k, NUIS K01731001M " & Be-IS NUIS
K71412003A & “Varaku” NUIS J61902509S, pasi operatoret ekonomike anetare te
BOE, jane kualifikuar ne vend te pare ne proceduren “Përmirësimi i infrastrukturës
rrugore në funksion të zhvillimit të turizmit dhe agroturizmit në Rajonin 4”, dhe nuk
ploteson ne kete procedure ne menyre kumulative (shumatore) makinerite, numrin e
punonjesve, stafin teknik, etj.

3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, "Alba Konstruksion" sh.p.k NUIS J61812013R &
"Curri" sh.p.k NUIS J67902718S, eshte kualifikuar ne vend te pare ne proceduren
"Përmirësimi i shtresave rrugore për rajonin 1 dhe 3", dhe nuk ploteson ne kete procedure
ne menyre kumulative (shumatore) makinerite, numrin e punonjesve, stafin teknik, etj

4. Operatori Ekonomikë “Salillari” sh.p.k, NUIS J62903125G, pasi eshte kualifikuar ne
vend te pare ne proceduren " Rivitalizimi urban dhe permiresimi aksesit ne zonat me
aktivitetet bujqesor ne rajonin 3", dhe nuk ploteson ne kete procedure ne menyre
kumulative (shumatore) makinerite, numrin e punonjesve, stafin teknik, etj.

5. Operatori Ekonomik“Vellezerit Hysa” sh.p.k., NUIS K12911201C, pasi Operatori
ekonomik eshte kualifikuar ne vend te pare ne proceduren "Përmirësimi i infrastrukturës
rrugore në zonat turistike te rajonit qendror dhe lehtesimi i trafikut ne zonat urbane te
tij", dhe nuk ploteson ne kete procedure ne menyre kumulative (shumatore) makinerite,
numrin e punonjesve, stafin teknik, etj

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Operatorin “ALB STAR " sh.p.k
NUIS J62903512W me adresë: Zona industrial Patos, Fier, se oferta e paraqitur, me vlerë
213,722,517 (dyqind e trembëdhjetë milion e shtatëqind e njëzetë e dy mijë e pesëqind e
shtatëmbëdhjetë) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme për të lidhur draft
marrëveshjen.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:

 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 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 09.10.2019.

Afatet e ankimimit kanë përfunduar dhe për proçedurën, nuk janë paraqitur ankesa.

Dritan AGOLLI

Drejtori Ekzekutiv


