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Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 10.12.2015. 
Ankesa – nuk ka. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 18.12.2015]  
Për: Operatorin ekonomik “Taulant” shpk me NIPT K61617040L  
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozime” me objekt : “Mbikqyrje punimesh për 
ndërtimin e shetitores së Himarës”.  
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e shetitores së Himarës”.  
Kohëzgjatja: Punimet parashikohet te perfundojne brenda 9 muajsh nga data e fillimit. 
Sherbimi I mbikqyrjes do te vazhdoje deri ne perfundim te punimeve, duke perfshire edhe 
shtyrjet apo vonesat ne punime.  
Fondi limit: 1.105.958 (një milion e njëqind e pesë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë) lekë pa 
tvsh.  
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.  
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 30.11.2015.  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.  
 
Njoftojmë se per kete lot kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 
ofruara pa tvsh 
 
Njoftojmë se per kete 
lot kanë qënë 
pjesëmarrës në 
procedurë këta ofertues 
me vlerat përkatëse të 
ofruara pa tvsh: NR  

SHOQERIA  OFERTA PA TVSH  

1  NORD - COMAT  950,000  
2  VLER-INVEST  980,000  
3  "TAULANT" SHPK  982,000  
4  TOWER SHPK  990,000  
 

 
 
 Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem me arsyet përkatëse:  
“Nord – Comat” shpk per arsye se:  
 
Nuk ka paraqitur deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5.  
Nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me pikat e nevojshme te licenses pasi nuk 
disponon piken e kerkuar NS – 15.  
Nuk ploteson kerkesen 2.3.2 per kualifikim lidhur me disponimin e stafit, pasi per inxhinierin 
topograf Aleksander Vero mungon cv dhe diploma, per inxhinerin elektrik  
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Sokol Muceku mungon diploma, nuk ka ne stafin e vet arkitekt/urbanist dhe inxhiner mjedisi.  
Inxhinieret nuk figurojne ne listepagesat e kompanise per periudhen Shkurt 2015 deri Gusht 2015. 
Ndonese kontratat me inxhineret jane lidhur ne muajin qershor 2015, deri ne muajin tetor 2015 per 
inxhinieret nuk jane paguar sigurimet shoqerore.  
“Vler Invest” shpk (70%), “Infratech” shpk (20%) dhe “Arkimade” shpk (10%) per arsye se:  
Shoqeria “Vler Invest” shpk nuk ploteson kerkesen per realizimin e sherbimeve te ngjashme, pasi 
per sherbimet e deklaruar nuk ka paraqitur asnje fature tatimore.  
Shoqeria “Arkimade” shpk nuk ka paraqitur Ekstraktit të Regjistrit Tregtar për të Dhënat e 
Subjektit, Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, 
si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës 8 “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.  
Shoqeria “Arkimade” shpk nuk ploteson kerkesen per realizimin e sherbimeve te ngjashme, pasi per 
sherbimet e deklaruar nuk ka paraqitur asnje dokument per kete qellim.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Taulant” shpk, 
me NIPT K61617040L, se oferta e paraqitur, me vlerë 982.000 (nenteqind e tetedhjete e dy mije) 
lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.  
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:  
• Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
• Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania  
• Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)  
• Fax: 00355 4 2 234 885  
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda pese 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 10.12.2015.  
Ankesa: Nuk ka patur. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 18.12.2015]  
Për: Bashkimin e perkohshem te shoqerive “Infratech” shpk me NIPT K91628001D (60%) 
dhe “Vler Invest” shpk (40%) me NIPT K81721022P  
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozime” me objekt : “Mbikqyrje e punimeve për 
rehabilitimin e gjelbërimit anësor dhe vendqëndrimeve të përkohshme të segmentit rrugor 
Lushnje – Berat, Lot II” dhe “Mbikqyrje punimesh për rehabilitimin dhe sistemimin e sheshit 
në qendër të fshatit Asim Zeneli, Qendër e Komunës Antigone”.  
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrje e punimeve për rehabilitimin e gjelbërimit anësor 
dhe vendqëndrimeve të përkohshme të segmentit rrugor Lushnje – Berat, Lot II” dhe 
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