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DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE LEZHE 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 
[Data;02.03.2015 
Për: Linda 80 shpk  shpk Lezhe   ] 
Procedura e prokurimit: Shërbimin e transportit të nxënësve dhe mësuesve për periudhen 
1Mars deri 25 Dhjetor 2015” 
I hapur me mjete elektronike  
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbimin e transportit të nxënësve dhe mësuesve për 
periudhen 1Mars deri 25 Dhjetor 2015” 
 
kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   
 
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: 
1.Linda 80  shpk me numer nipti  K37513530U me vlere oferte 19 006 147 leke ( 
nentembedhjete million e gjashte mije e njeqind e dyzet e shtate  ) leke  

 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
NUK KA  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Linda 80  shpk Lezhe ] se oferta 
e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 19 006 147 leke ( nentembedhjete milion e 
gjashte mije e njeqind e dyzet e shtate) leke është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [drejtorise Arsimore Rajonale Lezhe  ] kopjen e 
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në 
dokumentat e tenderit, brenda 30 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 (nëse është kërkuar), 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 22.02.2015 
Ankesa: ka ose jo: NUK KA  
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Data: 02.03.2015 
Për: “Garden Line” sh.p.k., Marikaj, Tiranë 
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Proçedura e prokurimit: Proçedurë e hapur  
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe i 
rrethrrotullimeve në segmentin Plepa – Hyrje Vlorë” 
 
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike 12.01.2015 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjësëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 
ofruara: 
 

1. “Garden Line” sh.p., me vlerë 86,520,776 (tetëdhjetë e gjashtë milion pesëqind e 
njëzet mijë shtatëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) Lekë (pa TVSH) 

2. Altin Kuqo, nuk ka sjellë asnjë dokumentacion 
3. “Elira” sh.p.k. nuk ka sjellë asnjë dokumentacion  
4. “Eurotek – Alb” sh.p.k, nuk ka sjellë asnjë dokumentacion 
5. “Semani”, nuk ka sjellë asnjë dokumentacion 
6. “Otto Erre”, nuk ka sjellë asnjë dokumentacion 

 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 

1. Altin Kuqo, nuk ka sjellë asnjë dokumentacion 
2. “Altin Kuqo, nuk ka sjellë asnjë dokumentacion 
3. “Elira” sh.p.k. nuk ka sjellë asnjë dokumentacion  
4. “Eurotek – Alb” sh.p.k, nuk ka sjellë asnjë dokumentacion 
5. “Semani”, nuk ka sjellë asnjë dokumentacion 
6. “Otto Erre”, nuk ka sjellë asnjë dokumentacion 

 
* * * 

 
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Garden 
Line“ sh.p.k, Marikaj, Tiraë se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 
86,520,776 (tetëdhjetë e gjashtë milion pesëqind e njëzet mijë shtatëqind e 
shtatëdhjetë e gjashtë) Lekë (pa TVSH) Lekë është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit kopjen e 
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në 
dokumentat e tenderit, brenda 30 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.  
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 20.02.2015 
Ankesa: Nuk ka   
 


