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Liste pagesat e sigurimeve shoqerore per periudhen prill  2016 -prill 2017 nuk jane te konfirmuara 
nga administrata tatimore . 
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “ SAIMIRI GRUP 
1981  “ shpk   me  NIPT  L52402028F  &  "BAJRAMI N." shpk me NIPT K02727202O  me 
oferten  13 210 145,75   ( trembedhjetemilion e dyqind e dhjete mije e njeqind  e dyzete e pese 
presje shtatedhjete e pese)  leke pa tvsh eshte identifikuar si oferta e suksesshme. 

 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise  Berat, sigurimin e  kontratës  siç parashikohet 
në  dokumentat e tenderit, brenda  30(tridhjete)  ditëve nga dita e marrjes /publikimit te ketij   
njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë,ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës,do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj ,   procedura do te anullohet siç parashikohet ligjin  nr. 9643 dt.20.11.2006 
"Për Prokurimet Publike" i ndryshuar  
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  01.06.2017 
Ankesa: Nuk ka. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 24.06.2017] 
 
Për: Operatorin Ekonomik “Gener 2” shpk  
 
Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”  me objekt :  "Rikonstruksion i rruges se Velipojes 
segmenti Harku i Berdices - Baks ” Lot. 1. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Rikonstruksion i rruges se Velipojes segmenti Harku i 
Berdices - Baks ” Lot. 1. 
 
Kohëzgjatja: brënda 18 muajsh nga data e fillimit te punimeve.  
 
Fondi limit: 981.691.000 (nenteqind e tetedhjete e nje milion e gjashteqind e nentedhjete e nje mije) 
Lekë pa TVSH.  Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 196.338.202  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 25.05.2017. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa 
tvsh: 
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NR SHOQERIA OFERTA PA 
TVSH PARA 
KONTROLLIT 
ARITMETIK 

1 "SMO UNION" (20%) & "VEGA" (80%)          587,391,761  
2 "ALBAVIA" (48%) & "EUROTEOREMA PEQIN" (52%)          599,928,877  
3 GENER 2          637,408,152  
4 "NTP EUROKOS DEGA SHQIPERI" (51%) & ARIFAJ" 

    
         664,217,704  

5 "CURRI" (66.16%) & "BE IS" (33.84%)          675,522,418  
6 "2T" (70%) & "ALKO IMPEX GENERAL 

  
         716,061,024  

7 "EVEREST" (25%) & "GPG COMPANY" (75%)          754,979,190  
8 GJOKA KONSTRUKSION          764,938,230  

9 

"ALB TIEFBAU" (36%) & "ANK" (33%) & "SMO 
VATAKSI" (19%) & "KARL GEGA KONSTRUKSION" 
(12%)          777,786,735  

10 "PE VLA KU" (69%) & "ALBA KONSTRUKSION" (31%)          782,169,339  
11 "VICTORIA INVEST INTERNATIONAL" (65.04%) & 

   
         827,336,737  

12 CONSORZIO STABILE ECIT          860,000,222  
13 "GECI"           873,448,307  
14 FUSHA          938,495,476  
15 BAMI          980,730,944  
16 ADEM POJANI  NUK KA OFERTE  
17 VELLEZERIT HYSA  NUK KA OFERTE  

 
Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi: 
 
1. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “SMO Union” shpk (20%) dhe 

“Vega” shpk (80%) pasi: 
Shoqeria “Vega” shpk nuk ploteson Kerkesen e Pergjithshme per Kualifikim lidhur me shlyerjen e 
detyrimeve tatimore, pasi, bazuar ne vertetimin e paraqitur leshuar nga organet e tatim taksave, 
rezulton se ka detyrime tatimore ne shumen 146.167.500 leke per te cilat eshte lidhur marreveshje 
per ti paguar me keste. Bazuar ne vertetimin e mesiperm rezulton se shoqeria ka detyrime tatimore 
dhe nuk ploteson kushtin per kualifikim. 
 
Shoqeria “Vega” shpk nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur me shlyerjen e të gjitha 
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik 
që është i regjistruar në Shqipëri, pasi, bazuar ne vertetimin e leshuar nga OSHEE rezulton se ka 
detyrime ne shumen 20.634.989 leke, per te cilat eshte lidhur aktmarreveshje aktive. Bazuar ne 
vertetimin e mesiperm rezulton se shoqeria ka detyrime dhe nuk ploteson kushtin per kualifikim. 
Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me vleresimin e 
dokumentacionit te mbetur. 
 
2. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Albavia” shpk (48%) dhe 

“Euroteorema Peqin” shpk (52%) pasi: 
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Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kriterin per paraqitjen e deklarates mbi 
disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 9 pasi deklarata nuk eshte paraqitur vecmas per secilen 
shoqeri. Formulari i deklarimit ne emer te te dy kompanive eshte paraqitur nga shoqeria 
“Euroteorema Peqin” dhe nuk eshte firmosur e vulosur nga shoqeria “Albavia” shpk. Ne deklarate 
nuk specifikohet se ciles shoqeri i perket secili mjet. 
Shoqeria “Euroteorema Peqin” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.7 per kualifikim lidhur me 
disponimin e mjeteve pasi ka marre persiper punimet e shtresave rrugore dhe nuk ka gjithe mjetet e 
nevojshme per kryerjen e punimeve te asfaltimit pasi nje pjese prej tyre disponohen nga shoqeria 
“Albavia” shpk. 
Shoqeria “Albavia” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te 
ngjashme, pasi ka paraqitur dokumentacion per realizimin e dy puneve:  

• “Ndertim rruga by pass Plepa - Rrogozhine”. Vlera e punimeve pa tvsh te kryera nga 
shoqeria “Albavia” shpk (80%) ne 3 vitet e fundit per kete objekt (referuar faturave 
tatimore) eshte 160.519.206 leke. 

• “Rikonstruksion i rruges Ura Vajgurore – Pashalli Bistrovice”,  realizuar ne vitet  2013 – 
2014. Vlera e punimeve pa tvsh te kryera nga shoqeria “Albavia” shpk  ne 3 vitet e fundit 
per kete objekt (referuar faturave tatimore) eshte 79.745.068 leke. 

Bazuar ne perqindjen e puneve qe ka marre persiper (48%), kjo shoqeri per te provuar 
plotesimin e kriterit per kualifikim duhet te kishte paraqitur dokumentacion per realizimin e nje 
pune te vetme ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se  235.605.840 leke pa tvsh  ose te disa 
puneve te realizuara ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se 942.423.360 leke pa tvsh.  

Ky operator ekonomik, me dokumentacionin e paraqitur, nuk ploteson asnjerin prej kushteve. 
 
3. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Curri” shpk (66.16%) dhe “Be-Is” 

shpk (33.84%) pasi: 
Shoqeria “Curri” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.3 per kualifikim lidhur me punesimin e 
inxhiniereve, pasi nuk ka paraqitur asnje dokument per punesimin e inxhiniereve te kerkuar. Te 
gjithe inxhinieret e deklaruar ne deklaraten per stafin (paraqitur nga shoqeria “Curri” shpk) jane te 
punesuar nga shoqeria “Be-Is” shpk e cila ka marre persiper te kryeje vetem 33.84% te punimeve. 
Shoqeria “Curri” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.7 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve 
te nevojshme teknike per realizimin e kontrates, pasi  ka marre persiper punime mbushje ne rruge, 
punime betoni,  dhe, referuar formularit te deklarimit te mjeteve, nuk ka paraqitur dokumentacion 
per disponimin e nje greideri, gurëthyes, frontoje,impiant automatik betoni,  pompe betoni. Keto 
mjete jane te domosdoshem per realizimin e punimeve qe ka marre persiper.  
Shoqeria “Curri” shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.4 per kualifikim lidhur me shlyerjen e detyrimeve 
per taksat vendore pasi nuk ka paraqitur vertetim per pagesen e taksave vendore ne Vlore ku 
ushtron aktivitet nga viti 2016 e ne vazhdim (referuar deklarates se puneve ne proces), Cerme ku 
ushtron aktivitet nga viti 2016 e ne vazhdim (referuar deklarates se puneve ne proces), Vau Dejes 
ku ushtron aktivitet nga muaji prill 2017 e ne vazhdim (referuar deklarates se puneve ne proces). 
Shoqeria “Curri” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te 
ngjashme, pasi per objektet ”Asfaltim i kurorave te digave” dhe ”Rruga Porcelan Surrel” nuk ka 
paraqitur faturat tatimore. Duke marre ne konsiderate gjithe punet e deklaruara nuk ploteson me nje 
pune te vetme pasi vlera e punes me te madhe te kryer ne tre vitet e fundit eshte 370.831.069 leke 
nga 490.845.500 qe duhet si shoqeria e bashkimit qe ka perqindjen me te madhe. Vlera totale e 
puneve te kryera ne tre vitet e fundit eshte 794.511.327 leke pa tvsh nga 1.298.973.531 leke pa tvsh 
qe duhet sipas perqindjes se punes qe ka marre persiper. 
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Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me vleresimin e 
dokumentacionit te mbetur. 
 
4. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “2T” shpk (70%) dhe “Alko Impex 

General Costrucion” shpk (30%) pasi: 
Shoqeria “2T” shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.4 per kualifikim lidhur me shlyerjen e detyrimeve 
per taksat vendore pasi nuk ka paraqitur vertetim per pagesen e taksave vendore ne Elbasan (Qukes)  
ku ushtron aktivitet nga data 07.03.2016, (referuar ekstraktit historik). 
Shoqeria “2T” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te 
ngjashme, pasi duke marre ne konsiderate gjithe punet e deklaruara nuk ploteson me nje pune te 
vetme pasi vlera e punes me te madhe te kryer ne tre vitet e fundit eshte 258.444.088 leke nga 
490.845.500 qe duhet si shoqeria e bashkimit qe ka perqindjen me te madhe. Vlera totale e puneve 
te kryera ne tre vitet e fundit eshte 697.478.695 leke pa tvsh nga 1.374.367.400 leke pa tvsh qe 
duhet sipas perqindjes se punes qe ka marre persiper. 
Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me vleresimin e 
dokumentacionit te mbetur. 
 
5. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Gjoka Konstruksion” shpk  pasi: 
Nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te ngjashme, pasi vlera e 
puneve te ngjashme te realizuara ne 3 vitet e fundit ne objektin e deklaruar  ”Ndertim rruga e Arbrit 
(dalje Ura e Vashes Bulqize) loti 3”, referuar faturave tatimore, eshte 369,132,620 leke pa tvsh nga 
490.845.500 qe duhet te ishte sipas kerkeses per kualifikim.  
Duke qene se kjto e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me vleresimin e 
dokumentacionit te mbetur. 
 
6. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “PE VLA KU” shpk (69%) dhe 

“Alba Konstruksion” shpk (31%) pasi: 
Shoqeria “Pe Vla Ku” shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.4 per kualifikim lidhur me shlyerjen e 
detyrimeve per taksat vendore pasi nuk ka paraqitur vertetim per pagesen e taksave vendore ne 
Selenice ku ushtron aktivitet nga muaji janar i vitit 2017 e ne vazhdim (referuar deklarates se 
puneve ne proces). 
Shoqeria “Pe Vla Ku” shpk nuk ploteson Kerkesen e Pergjithshme per Kualifikim lidhur me 
shlyerjen e detyrimeve tatimore, pasi nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e detyrimeve tatimore 
nga dega e saj ne Kosove.  
 
7. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Victoria Invest International” shpk 

(65.04%%) dhe “Victoria Invest” shpk (34.96%) pasi: 
Shoqeria “Victoria Invest International” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me 
kryerjen e puneve te ngjashme, pasi ka paraqitur dokumentacion per realizimin e dy puneve:  

• “Rruga Librazhd Qafe Stude”, realizuar ne vitet  2011 – 2015. Vlera e punimeve pa tvsh te 
kryera ne 3 vitet e fundit per kete objekt (referuar faturave tatimore) eshte 112.818.660 leke. 

• “Rruga Grekan Vlashuk”,  realizuar ne vitet  2013 – 2014. Vlera e punimeve pa tvsh te 
kryera ne kete objekt eshte 378.867.823 leke. Vlera e punimeve te kryera ne tre vitet e fundit 
(referuar faturave tatimore) eshte 139.915.701 leke pa tvsh. 

Bazuar ne perqindjen e puneve qe ka marre persiper (65.04%), kjo shoqeri per te provuar plotesimin 
e kriterit per kualifikim duhet te kishte paraqitur dokumentacion per realizimin e nje pune te vetme 
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ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se  490.845.500 leke pa tvsh  ose te disa puneve te realizuara 
ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se 1.276.983.652 leke pa tvsh.  
Ky operator ekonomik, me dokumentacionin e paraqitur, nuk ploteson asnjerin prej kushteve. 
Shoqeria “Victoria Invest International” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.2 per kualifikim lidhur me 
numrin mesatar te te punesuarve pasi sipas perqindjes se punes qe ka marre persiper (65.04%) duhet 
te kete mesatarisht 160 punonjes. Numri mesatar i punonjesve per degen e shoqerise ne shqiperi 
eshte 18 punonjes, ndersa per shoqerine meme ne Kosove eshte mesatarisht 68 punonjes per vitin 
2016 dhe mesatarisht 62 punonjes per muajt janar – mars 2017. Ne total numri mesatar i 
punonjesve eshte 84 punonjes, me i vogel se numri i kerkuar. 
 
8. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Consorzio Stabile Ecit” shpk  pasi: 
Nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te ngjashme, pasi objekti i 
deklaruar ”Tender i integruar per projektimin ekzekutiv dhe realizimin e punimeve te nyjes se re 
hekurudhore industriale dhe portuale midis zones industriale dhe stacionit te Tuturanos” nuk mund 
te konsiderohet si objekt i ngjashem pasi jane punime hekurudhore dhe ne te njejten kohe nuk jane 
paraqitur faturat tatimore ne perputhje me kerkesen per kualifikim. 
Nuk ploteson kerkesen 2.3.3 per kualifikim lidhur me punesimin e inxhiniereve, pasi:  

• Nuk ka paraqitur dokumentacion per punesimin e nje inxhinieri ndertimi me profil transport. 
• Nuk ka paraqitur kontraten e punes se ing. Mjedisit Ardiona Memetaj. 

 Nuk ploteson kerkesen 2.3.6 per kualifikim lidhur me disponimin e pikave te nevojshme te 
licenses, pasi nuk ka paraqitur licensen perkatese.  
 
9. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Fusha” shpk  pasi: 
Nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te ngjashme, pasi puna e 
ngjashme e deklaruar ”Rruga e portit, bashkia Durres” eshte me vlere totale (duke perfshire shtesen) 
244.643.316 leke me tvsh ose 203.869.430 leke pa tvsh nga 490.845.500 leke qe duhet te ishte per 
nje pune te vetme. 

 
10. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Bami” shpk  pasi: 
Nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me gjendjen ne banke, pasi ka paraqitur vertetim 
se disponon shumen 2.000.000 (dy milion) leke nga 98.169.100 leke qe duhet te dispononte. 

 
11. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Adem Pojani” shpk  pasi nuk ka paraqitur oferte. 
 
12. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Vellezerit Hysa” shpk  pasi nuk ka paraqitur oferte.  

 
13. Ploteson kerkesat per kualifikim Shoqeria “Gener 2” shpk. 

 
14. Ploteson kerkesat per kualifikim Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “NTP Eurokos dega 

Shqiperi” shpk (51%), “Arifaj” shpk (31%) dhe “Denis 05” shpk (18%). 
 

15. Ploteson kerkesat per kualifikim Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Everest” shpk (25%) 
dhe “GPG Company” shpk (75%). 
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16. Ploteson kerkesat per kualifikim Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Alb Tiefbau” shpk 
(33%), “ANK” shpk (33%), “SMO Vataksi” shpk (19%) dhe  “Karl Gega Konstruksion” shpk 
(12%). 

 
17. Ploteson kerkesat per kualifikim Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Geci” shpk (96%), 

“Florida” shpk (3%) dhe “Vagalat” shpk (3%). 
 

Ne perfundim Komisioni vendosi te beje renditjen e meposhtme: 

NR OPERATORI EKONOMIK 
OFERTA PA 
TVSH RENDITJA 

1 “GENER 2” SHPK 637,408,152 
RENDITET NE VEND TE 
PARE 

2 
“NTP EUROKOS DEGA 
SHQIPERI” SHPK (JV) 664,217,704 

RENDITET NE VEND TE 
DYTE 

3 “EVEREST” SHPK (JV) 754,979,190 
RENDITET NE VEND TE 
TRETE 

4 “ALB TIEFBAU” SHPK (JV) 777,786,735 
RENDITET NE VEND TE 
KATERT 

5 "GECI" SHPK (JV) 873.448.307 
RENDITET NE VEND TE 
PESTE 

 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Gener 2” 
shpk se oferta e paraqitur, me vlerë  637.408.152 (gjashteqind e tridhjete e shtate milion e 
katerqind e tete mije e njeqind e pesedhjete e dy) 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 05.06.2017. 
Ne daten 09.06.2017 paraqiti ankim shoqeria “Gjoka” shpk. Ankimit ju kthye pergjigje ne daten  
12.06.2017 duke e refuzuar ate. 
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Ne daten 09.06.2017 paraqiti ankim shoqeria “SMO Union” shpk. Ankimit ju kthye pergjigje ne 
daten  12.06.2017 duke e refuzuar ate. 
 
Afatet e ankimimit kane perfunduar. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 24.06.2017] 
 
Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Vellezerit Hysa” shpk (70%), “Varaku E” shpk 
(20%) dhe “Ergi” shpk (10%).  
 
Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”  me objekt :  “Ndertim Asfaltim i rruges Cerrik – 
Belsh – Dragot – Kucove – Ure Vajgurore” (Segmenti Cerrik - Belsh - Grekan)”. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndertim Asfaltim i rruges Cerrik – Belsh – Dragot – Kucove 
– Ure Vajgurore” (Segmenti Cerrik - Belsh - Grekan)”. 
 
Kohëzgjatja: brënda 20 muajsh nga data e fillimit te punimeve.  
 
Fondi limit: 1.199.415.000 (nje miliard njeqind e nentedhjete e nente milion e katerqind e 
pesembedhjete mije) Lekë pa TVSH.  Fondi i akorduar për vitin 2017 është 239.883.028  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 26.05.2017. 
 
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 EUROTEOREMA PEQIN  & ALBAVIA  & VIANTE  706,278,349 
2 GENER 2 725,621,877 
3 VELLEZERIT HYSA & ERGI & VARAKU E  743,653,778 
4 EVEREST  & GPG  759,726,652 

5 
ALBA KONSTRUKSION & PEVLAKU  & 
SHENDELLI  766,378,002 

6 VICTORIA INVEST INTERNATIONA & VICTORIA 
  

775,651,618 
7 ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCION & 2T  839,044,419 
8 BAJRAMI N & ALBSTAR & ARGI  898,351,585 
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