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NjoftimiiKlasifikimitështëbërënëdatë;03.03.2017 

 

Ankesa: kaosejo: KA  

Kane marrepergjigje 

 

BASHKIA   TEPELENE 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

 [19.04.2017] 

 

Për: [“TEA-D”] 

Procedura e prokurimit: Kerkese  per Propozim 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [NDERTIM TUALETE  PERPARA SHESHIT TE KALASE] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [ nr  13] [Data] 

[03.04.2017] 

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 

“TEA- D”  shpk    NIPTI  K322522629L   Vlera : 1.069.183 (njemilion e gjashtedhjete e nente mije 

e njeqind e tetedhjete e tre) pa tvsh 

ARGJIRO BUILLDING”  Vlera : 1.100.305( njemilion e njeqind mije e treqind e pese ) 

 “ELKA”     shpk .      Vlera : 1.222.592 njemilion e dyqind e njezete edy mije e peseqind 

enentedhjete e dy)  

 “SHENDELLI” shpk  vlera 1.458.714( njemilion e katerqind e pesedhjete e tete mije e shtateqind e 

katermbedhjete) 

Nuk  Ka te skualifikuar.   

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë TEA-D  shpk, NIPTI  K322522629L] se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [1.069.183 (njemilion e gjashtedhjete e nente 

mije e njeqind e tetedhjete e tre) pa tvsh 

)është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia  tepelene  N/Kryetari i Bashkise] kopjen e 

nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve 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 dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin 

përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e 

shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 

date 20.11.2006 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.04.2017 

Ankesa: ka ose jo:  nuk   ka  

 

FONDISHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
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NR SHOQERIA OFERTA PA TVSH PARA 

KONTROLLIT ARITMETIK 1 S I R E T A  2F  (JV)                  188,777,666  

2 CURRI                  230,651,186  

3 SELAMI   JV)                               234,828,678  

4 KUPA   (JV)                      237,275,466  

5 ALKO-IMPEX General Construcion                239,336,995  

6 DELIA GROUP  (JV)                251,041,143  

7 VARAKU  E    NUK KA PARAQITUR 

 OFERTE  

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi: 

Te skualifikoje shoqerine “Curri” shpk per arsye se: 

Nga zyra e protokollit Komisionit te Vleresimit te Ofertave ju vu ne dispozicion  shkresa me nr 3/3 

Prot, date 04.04.2017 derguar nga shoqeria “Curri” shpk, me objekt: “Njoftim terheqje nga 

Procedurat e Prokurimit elektronik te zhvilluara nga FSHZH”, me ane te se ciles kjo shoqeri 

deklaron se terhiqet nga oferta per arsye se ka angazhuar stafin dhe mjetet ne nje objekt tjeter. 

Komisioni vendosi ta skualifikoje kete shoqeri per arsye se aktualisht nuk ploteson kerkesat per 

kualifikim lidhur me angazhimin e stafit dhe te mjeteve.  

 

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shoqerive “Selami” shpk (72%),  dhe “2T” shpk (28%) 

per arsye se: 

 

[ Data : 19.04.2017] 

 

Për: Bashkimin e OperatoreveEkonomike“Sireta 2F” shpk& “Everest” shpk  “Artyka” shpk 

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”meobjekt:  "Ndërtim i rrugës Unaza e Re, Peshkopi”. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Ndërtim i rrugës Unaza e Re, Peshkopi”. 

 

Kohëzgjatja:brënda 10 muajsh nga data e fillimit te punimeve.  

 

Fondi limit: 297.364.000 (dyqind e nëntëdhjetë e shtatë milion e treqind e gjashtëdhjetë e katër 

mijë) Lekë pa TVSH.   

Fondi i akorduar për vitin 2017 është 166.666.667 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh. Pjesa 

e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 

 

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 

 

Data e zhvillimittëprocedurëssëprokurimit: Datë10.03.2017. 

 

Publikimetëmëparshme(nësezbatohet): Nukkapatur. 

 

Njoftojmë se, kanëqënëpjesëmarrësnëprocedurëkëtaofertues me vleratpërkatësetëofruara pa tvsh: 
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Shoqeria  “Selami” shpk nuk ploteson piken 2.2.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur 

me xhiron e tre viteve te fundit pasi nuk ka paraqitur te dhena lidhur me xhiron e vitit 2016. Ne kete 

menyre, duke e konsideruar xhiron e vitit 2016 te barabarte me zero, xhiro mesatare e tre viteve te 

fundit eshte 171.454.174 leke, nga 194.503.849 leke qe duhet te ishte per te permbushur kushtin, 

bazuar ne perqindjen e punes qe ka marre persiper. 

Shoqeria  “Selami” nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me 

punet e ngjashme, pasi per te provuar realizimin e puneve te ngjashme ka paraqitur dokumentacion 

per realizimin e nje objekti me vlere totale 787.500 euro pa tvsh ose rreth 110.000.000 leke nga 

148.682.000 leke qe duhet te ishte per te permbushur kushtin, bazuar ne perqindjen e punes qe ka 

marre persiper, si shoqeria me perqindjen me te madhe te puneve. 

 

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shoqerive “Kupa” shpk (33%),  “Kola Invest” shpk 

(29%) dhe “Ndregjoni” shpk (38%) per arsye se: 

Shoqeria  “Kola Invest” shpk nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim 

lidhur me punet e ngjashme, pasi ka paraqitur dokumentacion per realizimin e godinave, 

ujesjellesave dhe kanalizimeve, nderkohe qe ka marre persiper te kryeje punime ne trupin e rruges, 

per te cilen nuk ka eksperienca te ngjashme.  

 

Shoqeria “Kola Invest” shpk nuk ploteson piken 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem 

pasi nuk ka paraqitur dokumentacion per nje inxhinier ndertimi me profil transport, sic kerkohet ne 

dokumentet e tenderit. Nderkohe kjo shoqeri ka marre persiper te kryeje punime ne trupin e rruges 

dhe per kete pune inxhinieri i ndertimit me profilin transport eshte i domosdoshem. 

 

Te skualifikoje shoqerine “Alko Impex General Construcion” shpk  per arsye se: 

Shoqeria  “Alko Impex” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim 

lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Librazhd, 

Devoll, Koplik dhe Kavaje nga viti 2015 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per 

shlyerjen e detyrimeve vendore. 

 

Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shoqerive “Delia Group” shpk (39%)   dhe “Mane TCI” 

shpk (61%) per arsye se: 

Shoqeria “Mane TCI” nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve pasi ka 

paraqitur dokumentacion vetem per nje kamioncine. 

Shoqeria “Mane TCI” nuk ka paraqitur formularin e deklarimit te mjeteve. 

Shoqeria “Mane TCI”  nuk ploteson piken 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme, pasi 

per te provuar realizimin e puneve te ngjashme ka paraqitur dokumentacion per realizimin e objektit 

”Infrastruktura rrugore dhe rrjeti i jashtem inxhinierik ne kompleksin Rolling Hills”. Punimet kane 

filluar ne vitin 2009. Per kete objekt mungon formualri i vleresimit i percaktuar ne kerkesat per 

kualifikim. Vlera totale e objektit (referuar aktit te kolaudimit) eshte 1.284.225.319 leke me tvsh. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit te paraqitur komisioni verejti se punimet e kryera jane kryesisht 

punime ndertimore (punime betoni etj) dhe nuk kane ngjashmeri me punimet rrugore qe prokurohen 

me proceduren aktuale. 

Shoqeria “Mane TCI”  nuk ploteson piken 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi ka 

paraqitur dokumentacion vetem per nje inxhinier ndertimi dhe nje inxhinier ndertimi i profilit 

transport. 
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Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish. 

 

Te skualifikoje shoqerine “Varaku E” shpk e cila nuk ka paraqitur oferte.  

 

Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, informojmëBashkimin e OperatoreveEkonomike 

“Sireta 2F” shpk& “Everest” shpk  “Artyka” shpkse oferta e paraqitur, me vlerë188.777.666 

(njeqind e tetedhjete e tete million e shtateqind e shtatedhjete e shtatemije e gjashteqind e 

gjashtedhjete e gjashte)lekë pa TVSHështëidentifikuarsioferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i luturtëparaqisnipranëAutoritetitKontraktor: 

 

• FondiShqiptar 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 Klasifikimitështëbërënëdatë11.04.2017. 

 

Per procedure nukjaneparaqiturankesa. 

 

BASHKIA KAMËZ 
 

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Nga: Bashkia Kamëz, Adresa:  Bulevardi “BLU” Nr.492, Kamëz. 

 

Për: Operatorin Ekonomik ” ARJEIL” sh.p.k me adrese : Kamez, Tirane , 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”.  me mjete elektronike 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndërtim  K.U.N Rruga (Argjinaturë & Selenice)” Kamza  

Kohëzgjatja e kontrates: 50 (pesëdhjetë) ditë pune nga data e lidhjes së kontratës 

Fondi limit: 8.896.823 (tetë milion e tetë qind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë e tetëqind e njezet e 

tre)lekë pa t.v.sh 

Burimi i financimit: T’ardhurat e Bashkisë. 

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 07.04.2017  ora: 1000 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data] [Numri___]. 

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

 


