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• 3.039.724 leke (Pa Tvsh) (tremilionetridhjeteenetemijeeshtateqindenjezeteekater), shpallet 
si oferta me e sukseshme. 
 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Bashkise Kukes: sigurimin e kontratës, siç 
parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit 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) dhe procedura do te perseritet siç parashikohet në nenin 
58 të ligjit nr.9643 dt.20. 11.2006 "Per Prokurimet Publike", i ndryshuar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 08.05.2017 
Ankesa: ka ose jo_______________  (nuk ka)  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë   
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 16.05.2017] 
 
Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Mela” shpk & “Alb Shpresa” shpk 
 
Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”  me objekt :  "Rikonstruksioni rruges "Germenj-
Okshtun-Zambishte". 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Rikonstruksioni rruges "Germenj-Okshtun-Zambishte". 
 
Kohëzgjatja: brënda 8 muajsh nga data e fillimit te punimeve.  
  
Fondi limit: 99.829.000 (nëntëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e njëzet e nëntë mijë) Lekë pa 
TVSH.  Fondi i akorduar për vitin 2017 është 19.965.859 (nëntëmbëdhjetë milion nëntëqind e 
gjashtëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë) 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 18.04.2017. 
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 SHOQERIA 
OFERTA PA TVSH PARA KONTROLLIT 
ARITMETIK 

1 "MELA" SHPK                                69,000,000  
2 "SHKELQIMI 07" SHPK                                71,521,717  
3 "ALBA KONSTRUKSION"                                75,222,634  
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SHPK 
4 "BOSHNJAKU B" SHPK                                76,726,715  
5 "LALA" SHPK                                86,331,713  

 
Komisioni vendosi te mblidhet pasi te gjithe antaret, ne menyre individuale, te shqyrtojne 
dokumentat per kualifikim te paraqitur nga shoqerite.  
 
Ne daten 08.05.2017 Komisioni I Vleresimit te Ofertave vazhdoi me proceduren e vleresimit te 
ofertave te operatoreve ekonomike pjesemarres.  
Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi: 
 

1. Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shoqerive “Boshnjaku B” shpk (36.37%) 
dhe  “Caushi” shpk (63.63%)  per arsye se: 

Shoqeria “Caushi” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me 
taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, nga viti 2016 ushtron aktivitet ne 
Kukes, Memaliaj, Peqin, Berat, Vrrine. Per keto objekte nuk ka paguar detyrimet vendore dhe nuk e 
ka regjistruar ne QKB. Per rrjedhoje edhe deklarata e paraqitur ne perputhje me kriterin 2.2.5 per 
kualifikim rezulton te jete e rreme. 
Shoqeria “Boshnjaku B” shpk nuk ploteson piken 2.3.10 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim 
pasi nuk ka deklaruar punet ne proces. 
 

2. Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shoqerive “Lala” shpk (55%)  & “Shansi 
Invest” shpk (20%) & “Jody” shpk (25%) per arsye se: 

Shoqeria “Lala” shpk nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me 
punet e ngjashme pasi objekti i ngjashem “Infrastruktura e qytetit Krume” me vlere te realizuar ne 
tre vitet e fundit (referuar faturave tatimore) 18.373.046 leke pa tvsh nuk eshte i mjaftueshem per te 
plotesuar kushtin. Si pjesetar i bashkimit me vleren me te madhe (55%) duhet te kishte paraqitur nje 
objekt me vlere jo me pak se 49.914.500 leke pa tvsh. Objektet e tjera te deklaruar jane ujesjellesa, 
dhe si te tille nuk mund te konsiderohen si pune te ngjashme. 
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomike 
“Mela” shpk & “Alb Shpresa” shpk se oferta e paraqitur, me vlerë  69.000.000 (gjashtedhjete e 
nente milion) 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 
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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 08.05.2017. Per proceduren nuk jane paraqitur ankesa. 
 

BASHKIA  GRAMSH 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 
Data 16.05.2017 
Për: Operatorin Ekonomik - “Restaurim Gurra-Kaca”shpk 
Adresa: Zona Industriale,Ish.Ndermarrja e Ndertimit nr.pasurise 1/564.Librazhd 
Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozime”,me mjete elektronike 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi  i rruges Koder Zgjupe-Sult, Njesia Administrative 
Sult ” .  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 18/04/ 2017 [Nr. 15] 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X, oferta ekonomikisht më e favorshme  
Fondi limit:  8 332 403 (tetemilione e treqind e tridhjete dy mije e katerqind e tre )  leke (pa TVSH). 
Burimi i financimit: Buxheti i bashkise. 
 
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 

* * * 
1. Operatori Ekonomik –“Al-Mexwood”shpk ,me nr.Nipti K36603807B  dhe vlere te ofertes 5 

415 852(pesemilione e katerqind e pesembedhjete mije e teteqind e pesedhjete e dy)leke,pa 
TVSH.     

2. Operatori Ekonomik –“Beladi”shpk  me nr.Nipti J62903254C dhe vlere te ofertes 6 584 100  
(gjashte milione e peseqind e tetedhjete e katermije e njeqind)leke,pa TVSH  .  

3. Operatori Ekonomik –“Elira”shpk  me nr.Nipti J63423410S  dhe vlere te ofertes  5 603 528 
(pese milione e gjashteqind e tremije e peseqind e njezete e tete)leke,pa TVSH   

4. Operatori Ekonomik –“Fled”shpk  me nr.Nipti K17621104C dhe vlere te ofertes   6 377 
100(gjashte milione e  treqind e shtatedhjete e shtate mije e njeqind)leke,pa TVSH   

5. Operatori Ekonomik –“Nika”shpk  me nr.Nipti J76705047U dhe vlere te 5 424 300(pese 
milione e katerqind e njezete e katermije e treqind)leke,pa TVSH   

6. Operatori Ekonomik –“Restaurim Gurra-Kaca” shpk ” me nr.Nipti K87706601M dhe vlere 
te ofertes 7 897 700(shtate  milione e  teteqind e nentedhjete e shtatemije e 
shtateqind)leke,pa TVSH   

7. Operatori Ekonomik –“Rroku Guest”shpk  me nr.Nipti K87921701H dhe vlere te ofertes 5 
329 500(pese  milione e   treqind e njezete e nente mije e peseqind)leke,pa TVSH     

8. Operatori Ekonomik –“Shendelli”shpk  me nr.Nipti K07924803N dhe vlere te ofertes 6 334 
000(gjashte milione e  treqind e tridhjete e kater mije)leke,pa TVSH   

9. Operatori Ekonomik –“Varaku E”shpk  me nr.Nipti J61902509S dhe vlere te ofertes 5 348 
000(pese milione e  treqind e dyzete e tete mije)leke,pa TVSH       

10. Operatori Ekonomik –“Viante Konstruksion”shpk ” me nr.Nipti K47103804L dhe vlere te 
ofertes  7 422 400(shtate milione e  katerqind e njezete e dy mije e katerqind )leke,pa TVSH   

 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 
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