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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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9 GJOKA KONSTRUKSION 958,767,142 
10 TIMOS KAREFYLLAKIS 988,889,022 
11 ADEM POJANI NUK KA OFERTE 
12 BLERIMI NUK KA OFERTE 

 
Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi: 
 

1. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Euroteorema Peqin” shpk 
(52%),  “Albavia” shpk (41%) dhe “Viante Konstruksion” shpk (7%) 

 
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 (41%), 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  245.880.075 leke pa tvsh  ose te disa 
puneve te realizuara ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se 983.520.300 leke pa tvsh.  

Ky operator ekonomik, me dokumentacionin e paraqitur, nuk ploteson asnjerin prej kushteve. 
 
Shoqeria “Viante Konstruksion” shpk nuk ploteson kushtin per shlyerjen e detyrimeve të maturuara 
të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 
Shqipëri. Ne vertetimin e paraqitur shenohet se “Viante Konstruksion nuk rezulton te jete mbajtes 
kontrate me OSHEE”. Shoqeria minimalisht duhet te kishte paraqitur vertetim per shlyerjen e 
detyrimeve ne seline e saj.  
 
Shoqeria “Viante Konstruksion” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.3 per kualifikim lidhur me 
punesimin e inxhiniereve, pasi ka marre persiper punime per zerat e perfshire tek ura progresivi 
0+060 dhe nuk ka te punesuar inxhinier strukturash dhe nje inxhinier topograf, te domosdoshem per 
realizimin e ketyre punimeve. 
 
Shoqeria “Viante Konstruksion” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.7 per kualifikim lidhur me 
disponimin e mjeteve te nevojshme teknike per realizimin e kontrates, pasi  pasi ka marre persiper 
punime per zerat e perfshire tek ura progresivi 0+060 dhe nuk disponon impiant automatik betoni 
dhe autobot uji, te domosdoshem per te kryer punimet qe ka marre persiper. 
 

2. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “PE VLA KU” shpk (26.55%) 
dhe “Alba Konstruksion” shpk (70.69%) pasi: 

 
Nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te ngjashme, pasi ka 
paraqitur dokumentacion per realizimin e puneve te meposhtme: 
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• ”Rruge Lushnje” . Vlera e punimeve pa tvsh te kryera ne 3 vitet e fundit per kete objekt 
(referuar faturave tatimore) eshte 152.588.278  leke. 

• “Rruga Rreshen Urake”. Punimet per kete rruge jane kryer  perpara tre viteve te fundit. Kjo 
rezulton e qarte nga faturat tatimore te paraqitura. 

• “Rruga Ura e Shoshajve”.  Vlera e punimeve pa tvsh te kryera ne 3 vitet e fundit nga 
shoqeria “Alba Konstruksion” shpk e cila ka kryer 96% te punimeve per kete objekt 
(referuar faturave tatimore) eshte 323.429.039  leke. 

• “Rruga Unaza e Re Tirane”. Per kete objekt nuk jane paraqitur faturat e leshuara nga 
shoqeria “Alba Konstruksion” shpk, por nga shoqeria “Karl Gega Konstruksion”. Ne kete 
menyre kjo pune nuk mund te merret ne konsiderate. 

• “Godine banimi dhe sherbimi Farke”. Kjo pune nuk mund te konsiderohet si objekt i 
ngjashem, pasi nuk ka asgje te perbashket me rrugen qe prokurohet. 

• “Rikualifikim urban i dy shesheve ne qender te Tiranes”. Vlera e punimeve pa tvsh te kryera 
ne 3 vitet e fundit nga shoqeria “Alba Konstruksion” shpk e cila ka kryer 60% te punimeve 
per kete objekt eshte 56.485.985  leke. 

Kjo shoqeri per te provuar plotesimin e kriterit per kualifikim, si shoqeria me perqindjen me te 
madhe ne bashkim, duhet te kishte paraqitur dokumentacion per realizimin e nje pune te vetme ne 
tre vitet e fundit me vlere jo me pak se  599.707.500 leke pa tvsh  ose te disa puneve te realizuara ne 
tre vitet e fundit me vlere jo me pak se 1.695.732.927 leke pa tvsh. Ky operator ekonomik, me 
dokumentacionin e paraqitur, nuk ploteson asnjerin prej kushteve. 
 
Shoqeria “Alba Konstruksion” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me 
deklarimin per mosangazhimin e stafit, pasi deklarimi nuk eshte ne perputhje me kerkesen. Ne 
deklarate shoqeria nuk shprehet se “inxhinieret jane te pa angazhuar”, por “stafi nuk do te jete i 
angazhuar ne kontrata te tjera”, deklarate  qe eshte e ndryshme nga kerkesa.  
 
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). 
 

3. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Victoria Invest International” 
shpk (71.69%%) dhe “Victoria Invest” shpk (28.31%) 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 (71.69%), 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  599.707.500 leke pa tvsh  ose te disa puneve te realizuara 
ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se 1.719.721.227 leke pa tvsh.  
Ky operator ekonomik, me dokumentacionin e paraqitur, nuk ploteson asnjerin prej kushteve. 
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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 (71.69%) duhet 
te kete mesatarisht 207 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. 
 

4. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “2T” shpk (58%) dhe “Alko 
Impex General Costrucion” shpk (42%) 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 2.2.5 per kualifikim lidhur me deklaraten per taksat 
vendore pasi deklarata e paraqitur, duke pare se nuk jane paguar taksat ne gjithe vendet e ushtrimit 
te aktivitetit, rezulton e rreme. 
 
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 
599.707.500 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 1.391.321.400 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 
599.707.500 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 Operatorin Ekonomik “Timos Karefyllakis” pasi: 
 

Ne sistemin elektronik te prokurimit, ne emer te operatorit ekonomik “Timos Karefyllakis” jane 
ngarkuar dokumenta te shoqerise greke “Aktor” sa. Duke qene se ka nje mosperputhje te emrit te 
operatorit ekonomik qe ka aplikuar ne sistemin elektronik te prokurimit (“Timos Karefyllakis”) me 
emrin e shoqerise per te cilen jane ngarkuar dokumentat (“Aktor” sa), komisioni gjykon se keto 
dokumente nuk mund te konsiderohen te vlefshme. 
Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me vleresimin e 
dokumentacionit te mbetur. 
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7. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Adem Pojani” pasi nuk ka paraqitur oferte. 

 
8. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Blerimi” shpk  pasi nuk ka paraqitur oferte. 

 
9. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Gener 2” shpk pasi  ka dhene doreheqjen duke 

qene se stafi i deklaruar eshte i angazhuar ne nje kontrate tjeter ne te cilen kjo shoqeri eshte 
renditur ne vend te pare. 

 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomike 
“Vellezerit Hysa” shpk (70%), “Varaku E” shpk (20%) dhe “Ergi” shpk (10%) se oferta e 
paraqitur, me vlerë  743.653.778 (shtateqind e dyzet e tre milion e gjashteqind e pesedhjete e tre 
mije e shtateqind e shtatedhjete e tete) 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 06.06.2017. 
 
Ne daten 09.06.2017 paraqiti ankim shoqeria “Gjoka” shpk. Ankimit ju kthye pergjigje ne daten  
12.06.2017 duke e refuzuar ate. 
 
Ne daten 12.06.2017 paraqiti ankim shoqeria “Bajrami N” shpk. Ankimit ju kthye pergjigje ne 
daten  13.06.2017 duke e refuzuar ate. 
 
Ne daten 12.06.2017 paraqiti ankim shoqeria “Victoria Invest International” shpk. Ankimit ju kthye 
pergjigje ne daten  13.06.2017 duke e refuzuar ate. 
 
Ne daten 12.06.2017 paraqiti ankim shoqeria “GPG Company” shpk. Ankimit ju kthye pergjigje ne 
daten  13.06.2017 duke e refuzuar ate. 
 
Ne daten 12.06.2017 paraqiti ankim shoqeria “Alko Impex General Construcion” shpk. Ankimit ju 
kthye pergjigje ne daten  13.06.2017 duke e refuzuar ate. 
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Afatet e ankimimit kane perfunduar. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 27.06.2017] 
Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “NTP Eurokos Dega Shqiperi” shpk (38%), 
“Arifaj” shpk (37%) dhe “Denis 05” shpk (25%). 
 
Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”  me objekt :  "Rikonstruksion i rruges se Velipojes 
segmenti Harku i Berdices - Baks ” Lot. 2. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Rikonstruksion i rruges se Velipojes segmenti Harku i 
Berdices - Baks ” Lot. 2. 
Kohëzgjatja: brënda 18 muajsh nga data e fillimit te punimeve.  
Fondi limit: 703.408.000 (shtateqind e tre milion e katerqind e tete mije) Lekë pa TVSH.  Fondi i 
akorduar per vitin 2017 eshte 140.681.640  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: 
 

NR SHOQERIA OFERTA PA TVSH 
PARA KONTROLLIT 
ARITMETIK 

1 S.M.O UNION & VEGA          415,547,008  
2 VARAKU E & VELLEZERIT HYSA          435,359,225  
3 ALBA KONSTRUKSION          456,433,751  
4 ALBAVIA & EUROTEOREMA          459,831,078  

5 
DELTA LAVORI SPA & COMPANY RIVIERA 2008 
& AGRI CONSTRUKSION          504,132,584  

6 ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCION & 2T          519,525,323  
7 NTP EUROKOS DEGA SHQIPERI & ARIFAJ & 

  
         550,093,288  

8 EVEREST & GPG          582,355,148  
9 ALB TIEFBAU & ANK & SMO VATAKSI          583,538,901  

10 VICTORIA INVEST INTERNATIONAL & 
  

         585,946,138  
11 GJOKA KONSTRUKSION          589,423,083  
12 GENER 2          618,138,044  
13 GECI          628,477,295  
14 CURRI & BE IS          651,876,735  
15 BAMI          679,486,625  
16 CONSORZIO ECIT          680,000,000  
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