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DREJTORIA RAJONALE E OSHEE SH.A KORCE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Korce,me 17.02.2016 
Për: XHENGO  shpk  
Adresa: Lagjia 5 Rruga Don Gjon Buzuku Korce  
Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim  
1.Fondi limit: 4903765(katermilionenenteqindetremijeshtateqindegjashtedhjetepese)leke pa 
tvsh 
2.Burimi i Financimit: Ardhurat e Shoqerise 
3.Objekti i kontratës : Rikonstruksioni I fiderit 5 Bilisht-Dardhe   
 4. Kohezgjatja e kontrates : 45dite  nga data e lidhjes se kontrates 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): s’ka 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 
ofruara: 
 
1. XHENGO  shpk me nr. Nipti J64103171M 
Vlera : 4753201(katermilioneshtateqindepesedhjetetremijedyqindenje)leke pa tvsh . 
 
 

* * * 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë XHENGO  shpk me nr. Nipti 
J64103171M,  se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4753201 (katermilion 
eshtateqindepesedhjetetremijedyqindenje)leke pa tvsh.është identifikuar si oferta e suksesshme.  
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Rajonale te OSHEE sh.a  Korce kopjen e 
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 
tenderit, brenda 30 diteve nga 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 (nëse është kërkuar)], 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 08.02.2016 
Ankesa ka ose jo : ska 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë :  
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 
[ Data : 17.02.2016]  
Për: Operatorin ekonomik “Taulant” shpk me NIPT K61617040L  
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Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozime” me objekt : “Mbikqyrje punimesh per 
“Rehabilitimi I rrugës Transballkanike Fazat 1 dhe 2” dhe “Ndertimi i rruges Dhimiter 
Konomi Vlore”.  
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrje punimesh per “Rehabilitimi I rrugës 
Transballkanike Fazat 1 dhe 2” dhe “Ndertimi i rruges Dhimiter Konomi Vlore”.  
Kohëzgjatja:  
Kohëzgjatja “Mbikqyrje punimesh per objektin “Rehabilitimi I rrugës Transballkanike Fazat 1 dhe 
2”” eshte 190 dite kalendarike nga data e fillimit te punimeve.  
Kohëzgjatja “Mbikqyrje punimesh per “Ndertimi i rruges Dhimiter Konomi Vlore”” eshte 14 muaj 
nga data e fillimit te punimeve.  
Fondi limit: 2.765.030 (dy milion e shtateqind e gjashtedhjete e pese mije e tridhjete) lekë pa 
tvsh.  
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.  
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 01.02.2016.  
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: 
 

 

 
 
      
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem me arsyet përkatëse:  
Bashkimi i perkohshem i shoqerive “Derbi E” shpk (85%) dhe “Infrakonsult” shpk (15%) 
per arsye se:  
Shoqeria “Derbi E” shpk nuk ploteson piken 2.1d te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim pasi 
mungon vertetimi per shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE per muajin Dhjetor 2015 (detyrim ky i 
maturuar ne daten 01 Shkurt 2016, dita e tenderit).  
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Shoqeria “Infrakonsult” shpk nuk ploteson piken 2.1d te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim pasi 
mungon vertetimi per shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE per muajin Dhjetor 2015 (detyrim ky i 
maturuar ne daten 01 Shkurt 2016, dita e tenderit).  
Oferta e paraqitur eshte me e ulet se vlera minimale e lejuar e percaktuar ne nenin 7 te Vendimit te 
Keshillit te Ministrave Nr. 704, datë 29.10.2014 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime 
në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.  
Shoqeria “A&E Engineering” shpk per arsye se:  
Nuk ploteson piken 2.1d te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim pasi mungon vertetimi per 
shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE per muajin Dhjetor 2015 (detyrim ky i maturuar ne daten 01 
Shkurt 2016, dita e tenderit).  
Oferta e paraqitur eshte me e ulet se vlera minimale e lejuar e percaktuar ne nenin 7 te Vendimit te 
Keshillit te Ministrave Nr. 704, datë 29.10.2014 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime 
në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.  
Shoqeria “Palma Costrucion” shpk per arsye se:  
Nuk ploteson piken 2.3.2 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim pasi Ing. hidroteknik Kujtim 
Domnori, ka kontrate me kompanine nga korriku 2015 por ne bordero figuron vetem per muajin 
korrik 2015. Gjithashtu Ing. gjeologe Zamira Kallugjeri ka kontrate me kompanine nga korriku 
2015 por ne bordero figuron vetem per muajin korrik 2015.  
Nuk ploteson piken 2.3.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim “Operatori Ekonomik duhet te 
kete jo me pak se 8 (tete) punonjës te siguruar për çdo muaj për periudhën mars 2015 – dhjetor 
2015. Per te vertetuar kete kusht, Operatori Ekonomik duhet te paraqese vërtetim të lëshuar nga 
Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj per kete periudhe, i 
cili duhet te perputhet me liste pagesat e punonjesve për kete periudhe” per muajin mars 2015 ka 6 
punonjes dhe jo 8. Theksojme se ne kerkese eshte kerkuar qe operatori ekonomik te kete jo me pak 
se 8 (tete) punonjës te siguruar për çdo muaj dhe nuk eshte kerkuar qe numri mesatar te jete jo me 
pak se 8.  
Oferta e paraqitur eshte me e ulet se vlera minimale e lejuar e percaktuar ne nenin 7 te Vendimit te 
Keshillit te Ministrave Nr. 704, datë 29.10.2014 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime 
në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.  
Bashkimi i perkohshem i shoqerive “Geosat Group” shpk (60%) dhe “ASH Engineering” 
shpk (40%) per arsye se:  
Shoqeria “Geosat Group” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim 
“Operatori Ekonomik duhet te paraqese një dokument që vërteton se ka plotësuar te gjitha detyrimet 
e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori ushtron 
aktivitet” pasi nuk ka paraqitur vertetimin e kerkuar.  
Shoqeria “Geosat Group” shpk nuk ploteson piken 2.3.2 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim 
pasi per ing hidroteknik Gentian Lula mungon licensa, ndersa per ing hidroteknik Antoneta Hodaj 
mungon licensa dhe cv.  
Shoqeria “ASH Engineering” shpk nuk ploteson piken 2.3.2 te Kerkesave te Vecanta per 
Kualifikim pasi per ing gjeolog Aleksander Rukaj nuk ka paraqitur diplomen.  
Shoqeria “ASH Engineering” shpk nuk ploteson piken 2.3.5 te Kerkesave te Vecanta per 
Kualifikim lidhur me realizimin e sherbimeve te ngjashme pasi ka paraqitur disa kontrata mbikqyrje 
dhe kolaudimi, por vetem kontrata “Supervizion i rikonstruksionit te rrugeve te brendeshme ne 
komunen Ishem” eshte e plotesuar me dokumentacionin e kerkuar (vertetim dhe fature). Ky 
dokumentacion nuk eshte i mjaftueshem pasi vlera e punes pa tvsh eshte 384.000 leke, nderkohe qe 
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sipas perqindjes se sherbimit qe ka marre persiper kjo shoqeri (40%) duhet te kishte paraqitur 
dokumentacion per realizimin e nje pune me vlere jo me pak se 442.404 leke pa tvsh.  
Oferta e paraqitur eshte me e ulet se vlera minimale e lejuar e percaktuar ne nenin 7 te Vendimit te 
Keshillit te Ministrave Nr. 704, datë 29.10.2014 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime 
në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.  
Bashkimi i perkohshem i shoqerive “Tower” shpk (51%) dhe “Sphaera” shpk (49%) per 
arsye se:  
Ne marreveshjen e bashkepunimit nuk jane percaktuar punet konkrete qe do te kryeje secila shoqeri, 
ne kundershtim me nenin 74, pika 1 te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 914 date 29.12.2014 
“Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik” ku citohet: “Oferta mund të paraqitet nga një 
bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe 
në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e 
shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi”. Ne kete 
menyre eshte e pamundur per KVO te gjykoje per plotesimin e kritereve per kualifikim nga secila 
shoqeri.  
Shoqeria “Tower” shpk nuk ploteson piken 2.3.2 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim mungon 
arkitekti, ing mjedisit dhe topografi. Duke qene se ne marreveshje nuk jane ndare punet ishte e 
domosdoshme qe ky kriter per kualifikim te plotesohej nga secila prej kompanive.  
Bashkimi i perkohshem i shoqerive “Transport Highway Consulting” shpk (42%), “Erald-G” 
shpk(33%), “C.E.C Group” shpk (17%), dhe “Ecuala” shpk (8%) per arsye se:  
Shoqeria ”Ecuala” shpk nuk ploteson piken 2.1d te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim pasi 
mungon vertetimi per shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE per muajin Dhjetor 2015 (detyrim ky i 
maturuar ne daten 01 Shkurt 2016, dita e tenderit).  
Shoqeria “He & Sk 11” shpk per arsye se: nuk ka paraqitur oferte .  
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Taulant” shpk, 
me NIPT K61617040L, se oferta e paraqitur, me vlerë 2,478,204 (dy milion e katerqind e 
shtatedhjete e tete mije e dyqind e kater) 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 09.02.2016.  
Ankesa: Nuk ka patur. 
 


	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Për:  SOLOMON CONSTRUCTION  NIPT L33212401D
	1. Oferta Elektronike e shoqerise START & CO  shpk Tirane   NIPT L11614001S
	Vlera (me numra dhe fjale): 1.689.000  (nje milion e gjashteqind e tetedhjete e nente mije) leke pa TVSH
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë SOLOMON CONSTRUCTION  NIPT L33212401D  se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 1.210.000  (nje milion e dyqind e dhjete mije ) leke pa tvsh    është identifikuar si oferta e suksesshme.
	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, oferta e të cilit është do...
	Fondi limit: 4 655 500 ( kater milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë mijë
	pesëqind) lekë pa  TVSH , nga buxheti i Bashkisë Tiranë.
	Vlera totale e kontratës: 5 577 960 ( pesë milion e pesëqind e shtatëdhjetë
	e shtatë mijë nëntëqind e gjashtëdhjetë) leke me Tvsh;  4 648 300 (kater milion e gjashtëqind e dyzet e tetë mijë e treqind) leke pa Tvsh.
	Kontraktori: “Eglenti” shpk;  Me adrese: Kalis, Kukes. Me seli ne Tiranë
	NIPT  L 28405201 R
	Fondi limit : 13 418 333 (trembëdhjetë milion e katërqind e  tetëmbëdhjete mije e
	treqind e tridhjete e tre)  lekë   pa TVSH  nga buxheti i  Bashkisë Tiranë.
	Vlera totale e kontratës: 16 106 640 ( gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e
	gjashtë mijë gjashtëqind e dyzet)  lekë  me TVSH ;13
	422 200 (trembëdhjetë milion e katërqind e  njezet e dy mijë e dyqind)   lekë  pa  T.V.SH.
	Kontraktori: “Eglenti” shpk;  Me adrese: Kalis, Kukes. Me seli ne Tiranë
	NIPT  L 28405201 R
	Fondi limit: 5 856 083 (pesë milion e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e
	tetëdhjetë e tre)  lekë pa TVSH, nga Bashkia Tirane.
	Vlera totale e kontratës: 7 018 800 (shtatë  milion e tetëmbëdhjetë mijë e tetëqind) lekë me T.V.SH.; 5 849 000 (pesë milion e tetëqind e  dyzet e nëntë mijë) leke pa TVSH
	NIPT  L 28405201 R.

	Fondi limit:  9 358 333 (nëntë milion e treqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre)  lekë pa TVSH, nga Bashkia Tirane.
	Vlera totale e kontratës: 11 210 400 ( njëmbëdhjetë milion e dyqind e dhjetë mijë e katërqind) lekë me T.V.SH.; 9 342 000 (nëntë milion e treqind e  dyzet e dy mijë )    lekë pa TVSH
	Kontraktori: “Eglenti” shpk;  Me adrese: Kalis, Kukes. Me seli ne Tiranë
	NIPT  L 28405201 R.
	IV.Fiton  Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.


	UDREJTORIA RAJONALE E FONDIT TE SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR FIER
	Njoftim per vend te lire pune
	Ne zbatim te VKM-se Nr. 176 date 29.03.2006, ju lutemi te botoni ne Buletinin e Njoftimeve Publike njoftim per vend te lire pune si me poshte :
	Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor (D.R.F.S.D.K.SH) , Fier shpall kete vend te lire pune:
	1 – Specialist mjek Sektori I KSHPS prane D.R.F.S.D.K.SH-se Fier.
	Kandidatet per keto vende pune duhet te plotesojne keto kerkesa:
	Te interesuarit duhet te paraqesin prane D.R.F.S.D.K.SH-se Fier , 14 dite kalendarike nga data e njoftimit ne A.P.P.  keto dokumenta:
	 Vertetim nga Gjykata e Prokuroria
	 Diplome dhe listen e notave
	 Pershkrimin e edukimit dhe karieres personale (currikulium vitae)
	 Çertifikate apo diplome per gjuhen e huaj
	 Reference pune ku ka punuar
	 Libreze pune
	 Certifikate kompjuteri
	Te gjitha dokumentat duhet te jene origjinale ose te noterizuara.
	Dokumentat te dorezohen ne zarf te mbyllur, i cili protokollohet  ne sekretari.
	Adresa: Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Fier Lagjja: “29 Nentori”, Rruga “Dervish Hekali” Tel.  034 222 145

