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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë AE Grup shpk me adresë 
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.4, Rruga "Dhimiter Çani", Vila Nr.13, Kati 2, se oferta e 
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3,632,115 (tre milion e gjashtëqind e tridhjetë e 
dy mijë e njëqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Reparti Ushtarak Nr. 6640, Rruga Rexhep Tarja, 
Rrapi i Treshit, Tufinë, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e 
tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. 
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura 
do te anullohet per mosplotesim te numrit minimal te konkurenteve ne baze te ligjit për 
prokurimet publike date 20.11.2006, Nr.9643, te ndryshuar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.11.2015 
Ankesa: nuk ka 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 
Data: 10.11.2015 
 
Për: BO“Fusha” sh.p.k, Sauk, Tiranë dhe “Green Farm” sh.p.k, fshati Bubullimë, Lushnje 
 
Proçedura e prokurimit: Tender i hapur 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rehabilitimi i gjelbërimitanësordhehyrje-daljenëqëndrat e 
banuaranësegmentinLevan – Kakavijë 
 
Publikime të mëparshme:Buletini i Njoftimeve Publike, 28.09.2015 
 
Njoftojmë se kanë qënë pjesëmarrës në proçedurë ofertuesit me vlera përkatëse të ofruara: 
 
Nr OperatoriEkonomik Oferta (pa TVSH) 
1 BO Fushash.p.k. & Green Farm sh.p.k. 128,065,926 Lekë 
2 Kajmakush.p.k. Nukkaparaqiturofertë 

 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 
Shoqërinë “Kajmaku” sh.p.k.përarsye se nukkaparaqiturofertë. 
 
 
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e operatorëve “Fusha”sh.p.k, 
Sauk, Tiranë dhe “Green Farm” sh.p.k,fshati Bubullimë, Lushnje, se me ofertën e paraqitur në 
shumën 128,065,926Lekë(pa TVSH), është identifikuar si oferta e suksesshme. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, rruga “Sami Frashëri”, nr. 
10, Tiranë, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç 
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëvenga dita e marrjes së këtij 
njoftimi.   
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2007 
“Për prokurimin publik”. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë:Në datë 29.10.2015 
Ankesa: Nuk ka 
 

BASHKIA DURRES 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 
Për : Gjergj Buça + Nikolin Gjaci, Adresa: Durres, Ura Dajlanit. 
 
Procedura e prokurimit: Proçedurë Kerkes per Propozim per mallra, elektronike 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje dru zjarri per Q.E.A”, me fond limit 5’600’000 leke, sasia 
sipas preventivit, afati 180 dite. 
  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Nr.41, Dt.20.10.2015]  
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X, oferta ekonomikisht më e favorshme  
 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. Gjergj Buça     K31331547R     
+Nikolin Gjaci 
Vlera 5’280’000(pesemilion e dyqindetetedhjetemije)leke 
2. START  CO     L11614001S 
Vlera 5’600’000(pesemilion e gjashteqind)leke 
 
Te s’kualifikuar nuk ka 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Gjergj Buça+Nikolin Gjaci Adresa: 
Durres, Ura Dajlanit, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 5’280’000(pesemilion 
e dyqindetetedhjetemije)leke është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Durres  ne njesine e prokurimit tel/fax 052 
800 941 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtedhjetë) 
ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
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