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Ne daten 18.04.2017 paraqiti ankim shoqeria “Selami” shpk. Ankimit ju dha pergjigje ne daten 
18.04.2017 duke e refuzuar ate.  
 
Ankesa  te tjera nuk ka patur. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 02.05.2017] 
 
Për: Operatorin Ekonomik “Kevin Construksion” shpk 
 
Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”  me objekt :  “Rruga Borje – Kufi me Kosoven”. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rruga Borje – Kufi me Kosoven”. 
 
Kohëzgjatja: brënda 8 muajsh nga data e fillimit te punimeve.  
  
Fondi limit: 62.301.000 (gjashtëdhjetë e dy milion e treqind e një mijë) Lekë pa TVSH.   
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 12.500.000 (dymbëdhjetë milion e pesëqind  mijë) lekë pa 
tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 
 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 17.03.2017. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa 
tvsh: 
 

Nr Shoqëria Oferta lek pa tvsh para kontrollit aritmetik 
1 Company Riviera 2008 47,609,092 
2 Kacdedja 49,840,802 
3 RSM  Company 50,895,056 
4 Mela & Albshpresa 52,000,000  
5 Kevin Konstruksion 53,317,647 
6 Be – IS 54,224,062 
7 Boshnjaku B 57,890,968 
8 Lala & Shansi Invest & Jody 60,007,535 
9 Çaushi  Nuk ka paraqitur oferte 
10 Varaku E Nuk ka paraqitur oferte 

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi: 
 

1. Te skualifikoje shoqerine “Company Riviera 2008” shpk per arsye se: 
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Referuar deklarates se puneve ne proces rezulton se shoqeria “Company Riviera 2008” shpk ka ne 
proces pune me nje vlere te pergjithshme prej 229.425.750 leke pa tvsh. Keto pune konsistojne ne 
rivitalizime urbane dhe rikonstruksione rrugesh. Kjo shoqeri zoteron piken e licenses NP-4C e cila i 
lejon te kryeje ne te njejten kohe punime  me vlere te pergjithshme jo me shume se 100.000.000 
leke.  
Ne daten 04.04.2017 KVO i dergoi nje kerkese ku kerkohej informacion per punet e deklaruara ne 
proces. Kjo shoqeri deri diten e sotme nuk ka derguar asnje pergjigje. Bazuar ne Vendimin e 
Keshillit te Ministrave nr 42, date 16.01.2008, Kreu III, pika 1, paragrafi IIb kjo shoqeri duhet te 
skualifikohet. 
 

2. Te skualifikoje shoqerine “Kacdedja” shpk per arsye se: 
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 disa 
objekteve me vlere totale te realizuar ne tre vitet e fundit 29.643.878  leke nga 124.602.000 leke qe 
duhet te ishte per te permbushur kushtin. Objekti ndertim shkolle nuk eshte llogaritur pasi nuk 
mund te konsiderohet si pune e ngjashme. 
 

3. Te skualifikoje shoqerine “Rruge, Sinjalistike, Mirembajtje & Hidro Company” shpk 
per arsye se: 

Nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, 
referuar puneve ne proces te deklaruara, ka kryer aktivitet ne Korce nga data 01.06.2016 e ne 
vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyerjen e detyrimeve vendore. 
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 objektit 
“Ndertimi i rruges “Ahmet Krasniqi””. Ky objekt eshte kolauduar ne daten 12.08.2013, jashte afatit 
3 vjecar te kerkuar ne kerkesen per kualifikim dhe, ne kete menyre, nuk ploteson kushtin. 
 

4. Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shoqerive “Mela” shpk dhe “Albshpresa” 
shpk per arsye se: 

Shoqeria “Mela” shpk  nuk ploteson piken 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi 
nuk ka paraqitur dokumentacion per nje inxhinier hidroteknik, nderkohe qe ka marre persiper te 
kryeje punime kanalizimesh, per kryerjen e te cilave ky specialitet eshte i domosdoshem. 
Shoqeria “Mela” shpk  nuk ploteson piken 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi 
nuk ka paraqitur dokumentacion per nje inxhinier topograf, nderkohe qe ka marre persiper te kryeje 
punime kanalizimesh dhe punime per shtresat rrugore, per kryerjen e te cilave ky specialitet eshte i 
domosdoshem. 
Shoqeria “Mela” shpk  nuk ploteson piken 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi 
nuk ka paraqitur dokumentacion per nje inxhinier elektrik, nderkohe qe ka marre persiper te kryeje 
punime elektrike, per kryerjen e te cilave ky specialitet eshte i domosdoshem. 
Shoqeria “Mela” shpk  nuk ploteson piken 2.3.6 per kualifikim lidhur me pikat e nevojshme te 
licenses  pasi ka marre persiper punime shtresash rrugore dhe nuk ka piken e licenses NS18 
(punime topogjeodezike). Po ashtu ka marre persiper punime elektrike dhe nuk ka piken e licenses 
NP 11. 
Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish. 
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5. Te skualifikoje shoqerine “Be - Is” shpk per arsye se: 
Shoqeria  “Be-Is” 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 Durres, Librazhd 
dhe Vlore nga viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyerjen e 
detyrimeve vendore. Per rrjedhoje edhe deklarata e paraqitur ne perputhje me kriterin 2.2.5 per 
kualifikim rezulton te jete e rreme. 
 

6. Te skualifikoje shoqerine “Boshnjaku B” shpk per arsye se: 
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 Gjirokaster nga viti 2016 e ne vazhdim 
dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyerjen e detyrimeve vendore.  
 

7. Te skualifikoje shoqerine “Caushi” shpk e cila nuk ka paraqitur oferte.  
 

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

Te konsideroje te kualifikuara shoqerite: 
“Kevin Construksion” shpk 
“Lala” shpk & “Shansi Invest” shpk & “Jody” shpk 
Komisioni kontrolloi per gabime aritmetike dhe konstatoi se nuk ka gabime.  
Komisioni kontrolloi per oferta anomalisht te uleta dhe konstatoi se nuk ka oferta anomalisht te 
uleta. 
Ne perfundim komisioni vendosi te beje renditjen si me poshte: 

NR OPERATORI EKONOMIK 
OFERTA PA 
TVSH RENDITJA 

1 “Kevin Construksion” shpk 53.317.647 
RENDITET NE VEND TE 
PARE 

2 
“Lala” shpk & “Shansi Invest” shpk 
& “Jody” shpk 60.007.535 

RENDITET NE VEND TE 
DYTE 

 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Kevin 
Construksion” shpk se oferta e paraqitur, me vlerë  53.317.647 (pesedhjete e tre milion e treqind 
e shtatembedhjete mije e gjashteqind e dyzet e shtate) 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.  
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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 24.04.2016. 
Ankesa  nuk ka patur. 
 

BASHKIA RROGOZHINE 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 
Data. 28.04.2017 
Nga: Bashkia Rrogozhine 
Për: ”Company Riviera 2008” ,shpk me nr. Nipti: K81716011V, adresa: Rruga Nacionale 
Kamez-Fushe Kruje, Kthesa Valiasit, Nr.2066 Pasurie, Kamez, Tirane. 
Procedura e prokurimit: E hapur. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i Sheshit te Fshatit Luzi Madh”. 
 
Fondi limit per kete prokurim eshte: 14.257.569    ( katermbedhjete milion e 
dyqindepesedhjeteshtate mije e peseqindegjashtedhjete e nente )  leke pa T.v.sh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Burimi i te ardhurave : Te ardhurat vendore. 
 
 Afati per kryerjen e punimeve 60 dite nga lidhja e kontrates. 
 
Data e zhvillimit se procedures se prokurimit- 17.04.2017 ora 09.00. 
 
Publikime të mëparshme (po): Buletini i Njoftimeve Publike nr.13 date [03.04.2017]  
 
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 
 

1. Ne vend te pare:  Oferta e shoqerise, “Company Riviera 2008”, shpk , me nr. Nipti: 
K81716011V, me vlere te ofruar: 14.227.247 (katermbedhjete milion e dyqindenjezet e 
shtate mije e dyqindedyzeteshtate) leke pa tvsh. 

 
 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 

 
Oferta e shoqerise, ”Boshnjaku.B”, shpk, me nr.Nipti:K72627402H, me vlere te ofruar: 
13.468.315 (trembedhjete milion e katerqindegjashtedjetetete mije e treqindepesembedhjete) 
leke pa tvsh, eshte refuzuar nga KVO-ja, per arsyet e meposhtme: 
 
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:   
 


	ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME BERAT
	Për:       “BUNA” sh.p.k. NIPT J61826501C,
	Adr:      Lagjja 14, “Bajram Tusha”, Shkozet, Durrës.
	Për Lotin 6 janë skualifikuar:
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “Genius “ sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Operator Ekono...

	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “PEGASUS” sh.p.k  është identifikuar si oferta e suksesshme për:
	Loti 7. Kite reagent për Architect 2000 (ABBOTT) me një vlerë të përgjithshme prej 3,035,000 (tre milion e tridhjete e pese mije) leke pa TVSH dhe 3,642,000 (tre milion e gjashtëqind e dyzet e dy mije) leke me TVSH.
	NUIS J61827083D & NUIS  J66703306O
	NUIS J91915001P  & NUIS  J66902042Q
	NUIS J61827083D & NUIS  J66703306O
	NUIS J91915001P  & NUIS  J66902042Q
	Çmimi total i ofertës pa tvsh = 350.000 (treqind e pesëdhjetëmijë) lekë
	Loti V: “Reparti Ushtarak 4001 Kukes” me fond limit 7,886,187 lekë pa TVSH për periudhën 01.07.2017-31.12.2019
	Loti VI: “Reparti Ushtarak 4001 Burrel” me fond limit 5,213,127 lekë pa TVSH për periudhën 01.07.2017-31.12.2019
	Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e shoqërisë “Oktapus” shpk nuk është në përputhje me kër...

	Objekti i prokurimit (n.q.se ka lote sipas loteve ): Punime rikonstruksioni  te disa  segmenteve te rrugeve rurale , Bashkia Skrapar
	Objekti i prokurimit (n.q.se ka lote sipas loteve ): Ndertim vepra arti  ne segmentet rrugore rurale,  Zaberzan Poshte - Zaberzan Lart, Blezencke - Prishte  , Qeshibec  - Sternec  , Bashkia Skrapar.


	5-Vlera totale e kontrates:  12 113 970 (dymbedhjete milion e njeqind e trembedhjete mije e nenteqind e shtatedhjete) leke me tvsh
	5-Vlera totale e kontratës: 23 783 949 (njëzet e tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e dyzet e nëntë) lekë me tvsh.
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore. DPTTV Rruga e Kavajës, Ish Uzina Mekanike, Tiranë; tel/fax: +35542419752; taksat@dpttv.gov.al; www.dpttv.gov.al
	2. Lloji i procedurës: Kërkesë për propozim
	3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerja e materialeve për funksionimin e pajisjeve të zyrës - Letër A4 dhe Bojë printeri.
	4. Fondi limit : 3.868.275 (tre milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e tetëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH - Burimi i Financimit: Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2017, me anë të Vendimit nr. 84, datë 29.1...
	5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 2.870.000 (dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa Tvsh ose 3.444.000 (Tre milion e katërqind e dyzetë e katër mijë) lekë me Tvsh. Vlera e nenkont...
	6. Data e lidhjes së kontratës 28.04.2017
	7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit: Shoqëria “COLOMBO” sh.p.k me nr. NIPTI: K36608208V, me adresë: Rruga “Riza Kolonja”, pallati i sportit “Asllan Rusi”, Tiranë

	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	Në datën 26.04.2017 ora 12:00, në Drejtorinë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Vlorë, u   zhvillua Ankandi i hapur,  me Nr. Ref 3/A-2017, me objekt shitje sipas njoftimit të publikuar  në Buletinin e APP Nr.13, datë 03.04.2017, faqe 575-577.
	Në datën dhe orën e caktuar për zhvillimin e ankandit u konstatua se dokumentat e Ankandit nuk ishin  tërhequr nga asnjë subjekt, dhe nuk u paraqit asnjë kandidat/ofertues.

	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
	NJOFTIM PER BOTIM PËR
	Komponenti Projekte
	 Identifikimin ne kohe reale te informacioneve rreth programeve te ndryshme të financimit nga Programe të Komunitetit Evropian dhe donatorëve te tjerë.
	 Te informoj stafet akademike dhe studentet, per pjesemarrje aktive ne aplikimet e projekteve te ndryshme.
	 Te mbeshtese teknikisht stafet akademike dhe studentet, gjate procesit te shkrimit te projekt propozimeve, si dhe plotesimin e dokumentacionit te nevojshem per aplikime ne projekte.
	 Te lehtesoje mundësine e vendosjes se kontakteve te bashkepunimit, ne nivel institucional.
	 Te lehtesoje vendosjen e kontakteve individuale te bashkepunimit te stafeve akademike, me homologe te tyre brenda dhe jashte vendit.
	 Te informoje stafet akademike, ne lidhje me fushat prioritare te Programeve te ndryshme te financimit dhe bashkepunimit ne projekte nderkombetare, kriteret e aplikimit dhe te vleresimit te tyre.
	 Te mbështes dhe ndihmoj gjenerimin ne menyre te vazhdueshme të ideve dhe projekt propozimeve nga stafet akademike brenda UV, shkrimin e kornizave rutine ne projekte apo redaktimin dhe ne paraqitjen sa me mire te projektpropozimeve.
	 Te materializoje, ne koordinim te plote me strukturat berthame per shkrimin e projekteve ne departamente, kthimin e ketyre ideve ne projekt propozime dhe prezantimin dhe diskutimin e tyre me partnere potencialë, per keto projekt propozimeve.
	 Te promovoje aktivitet e partneritetit te UV ne evente te ndryshme, brenda dhe jashte vendit.
	Marredheniet me jashte
	 Te mbaje kontakte te vazhdueshme me zyrat e maredhenieve me jashte me Universitete, me te cilat UV ka marreveshje bashkepunimi, per mundesite e bashkepunimit dhe aksesimit te fondeve te BE, si dhe bashkepunime te tjera bilaterale.
	 Te vendose kontakte bashkepunimi me zyra te marredhenieve me jashte te Universiteteve te tjera jashte vendit, per te rritur spektrin e partneritetit te UV ne bashkepunime nderkombetare.
	 Te hartoje, ne bashkepunim me Rektoratin e UV, marreveshjet protokollare te bashkepunimit me Universitete te tjera brenda dhe jashte vendit.
	 Redakton dhe perkthen te gjitha materialet e pergatitura per informacion te faqes zyrtare web te Universitetit www.univlora.edu.al ne gjuhen shqipe dhe angleze.
	 Perkthen te gjitha marreveshjet institucionale te lidhura nga Universiteti me partnere nderkombetare, Universitete europiane dhe me gjere ne gjuhen angleze.
	 Perkthen te gjitha kontratat e projekteve te financuara nga Komuniteti Evropian, si dhe materialet  mbeshtetese te ketyre projekteve, manual menaxhimi, plan komunikimi, regulloren e prokurimit sipas EU-se etj dokumenta te lidhura me projektet
	 Perkthen ne menyre simultane titullarin e institucionit ne cdo takim me partneret nderkombetare ne institucion.
	 Perkthen informacionet ne lidhje me aplikimet per Programe te Ndryshme te Komunitetit Evropian, guiden e aplikimit si dhe prioritetet e tij.
	 Perkthen cdo dokumentacion tjetër që Institucioni ka nevoj.


