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 Vlera   4,498,300 (kater milione e katerqint e nentedhjete e tete mije e treqint ) leke pa tvsh. 
       2.Gezim Sino p.f. Nipt K42611783G 
    Vlera    4.454.400 (kater milion e katerqind e pesedhjete e kater mije e katerqind) leke pa tvsh. 
  
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:   
1. Ferit Myftari p.f.     Nipt K32508611I  
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:  
Ferit Myftari p.f.     Nipt K32508611I  
‐ Formulari i ofertes nuk eshte i sakte 
‐ Leja higjeno sanitare per njesine tregetare eshte e parinovuar 
‐ Mungon Vertetimi i OSHEE   per muajin Janar 2015. 
  

* * * 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Gezim Sino p.f. Nipt K42611783G 
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4.454.400 (kater milion e katerqind e 
pesedhjete e kater mije e katerqind) leke pa tvsh.është identifikuar si oferta e suksesshme.  
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendres  Ekonomiket te Arsimit  Gjirokaster kopjen e 
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat 
e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve 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 , siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike 
nr.9643 date 20.11.2006  
 
 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.03.2015 
 Ankesa: ka ose jo           Nuk ka   
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _______. 
  

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Tiranë, 07.04.2015 
Për: “Fusha“ sh.p.k., Sauk, Tiranë 
 
Proçedura e prokurimit: ”Gjelbërimi i parkut të liqenit të Tiranës (parku i ri)” 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: 28 muaj 
 
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 3, datë 26.01.2015 
 
Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. Fusha” sh.p.k, me vlerë 49,314,947 Lekë (dyzet e nëntë milion treqind e katërmbëdhjetë 
mijë nëntëqind e dyzet e shtatë) (pa TVSH) 
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2. BOE “GPG Compani” sh.p.k. dhe “Green Farm”, me vlerë 50,511,731 Lekë (pa TVSH) 
(pesëdhjetë milion pesëqind e njëmbëdhjetë mijë shtatëqind e tridhjetë e një) 
3. BOE “Kamping pa emër Peposhi Kavajë” dhe “Bruschi”, me vlerë 52,512,186 Lekë (pa 
TVSH) (pesëdhjetë e dy milion pesëqind e dymbëdhjetë mijë njëqind e tetëdhjetë e gjashtë) 
4. “4 AM” sh.p.k, nuk i lexohet oferta 
5. “Alb Garden” sh.p.k, nuk i lexohet oferta 
6. “Joklen & CO”, nuk ka paraqitur dokumentacion 
7. BOE “Kaimaku” sh.p.k. dhe “Hastoçi” sh.p.k, nuk i lexohet oferta financiare  
8. “Vllaznimi” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion 
9. “Instituti i Studimeve dhe Projektimeve Pyjore”, nuk ka paraqitur dokumentacion 
10. “Elira” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion   
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 
1. BOE “GPG Compani” sh.p.k. dhe “Green Farm”, pasi “GPG Kompani” sh.p.k. nuk ka 
paraqitur kontratë të ngjashme.  
2. BOE “Kamping pa emër Peposhi Kavajë” dhe “Bruschi”, pasi operatori “Kamping pa emër 
Peposhi Kavajë” ka veteëm 4 punonjës të siguara nga 6 që i duhet për të përmbushur kriterin 
3. “4 AM” sh.p.k, pasi operatorit ekonomik nuk i lexohet oferta  
4. “Alb Garden” sh.p.k, pasi operatorit ekonomik nuk i lexohet oferta 
5. “Joklen & CO”, nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion 
6. BOE “Kaimaku” sh.p.k. dhe “Hastoçi” sh.p.k, pasi operatorit ekonomik nuk i lexohet 
oferta 
7. “Instituti i Studimeve dhe Projektimeve Pyjore”, pasi operatori nuk ka paraqitur asnjë  
dokumentacion 
8. “Vllaznimi”, pasi operatori nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion 
9. “Elira” sh.p.k, pasi operatori nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion 
 
 

* * * 
 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë “Fusha” sh.p.k, Sauk, Tiranë, se 
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 49,314,947 Lekë (dyzet e nëntë milion  
treqind e katërmbëdhjetë mijë nëntëqind e dyzet e shtatë) (pa TVSH), 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: 15.03.2015 
Ankesa: Ka pasur ankesë nga ana e operatorit ekonomik “4 – AM” sh.p.k, me datë 16.03.2015.  
Ka marrë përgjigje në datë: 23.03.2016.  
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Nuk ka pasur ankimim në KPP. 
 

DREJTORIA Nr.3 E PUNËTORËVE TË QYTETIT 
      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  
 
Për: [INA sh.p.k., me adrese: Rruga „Besim Imami“, Myslym Shyri, mbrapa Karburantit, 
Tirane] 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Hapur 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale per mirembajtje”  i ndare ne 4 lote: 
Loti I    –  Materiale Elektrike  
Loti II  –  Materiale Hidraulike  
Loti III – Materiale Ndertimi  
Loti IV – Materiale Marangozi  
Fond limit : 10.000.000 (dhjetemilion) leke pa TVSH, i ndare ne 4 lote: 
Loti I – Materiale Elektrike – 3.740.000 (tremilion e shtateqindedyzetemije) leke. 
Loti II – Materiale Hidraulike – 2.614.000 (dymilion e gjashteqindekatermbedhjetemije) leke  
Loti III – Materiale Ndertimi – 1.051.000 ( njemilion e pesedhjetenjemije) leke 
Loti IV – Materiale Marangozi – 2.595.000 (dymilion e peseqindenentedhjetepesemije) leke  
Burim financimi: Nga fondet e Bashkise Tirane 
Data e zhvillimit te procedures: date 13/03/2015 
Kohezgjatja: 30 dite] 
Publikime të mëparshme (JO): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  
 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
Loti I: “Materiale Elektrike” me fond limit 3.740.000 (tremilion e shtateqindedyzetemije) leke pa 
TVSH. 
1) Murati sh.p.k.  me NIPT J66702413V 
Vlera 2.309.552 (dymilion e treqindenëntëmijë pesëqindepesëdhjetedy) lekë pa TVSH 
2) INA sh.p.k. me NIPT J61814009W  
Vlera 2.945.800 (dymilion e nëntëqindedyzetepesëmijë e tetëqind) lekë pa TVSH 
3) Bashkimi i shoqërive AN & RA sh.p.k. me NIPT K12205001I dhe Alen & CO sh.p.k. me 
NIPT K83213401M 
Vlera 2.946.900 (dymilion e nëntëqindedyzetegjashtëmijë e nëntëqind) lekë pa TVSH. 
4) BOLT sh.p.k. me NIPT K91517011V   Vlera: Nuk ka paraqitur oferte ekonomike 
5) MENI sh.p.k. me NIPT J61909018W  
Vlera 3.172.950 (tremilion e njëqindeshtatëdhjetedymijë e nëntëqindepesëdhjetë) lekë pa TVSH. 
6) KUPA sh.p.k. me NIPT K51615512C 
Vlera  3.188.600 (tremilion e njëqindetetëdhjetetetëmijë gjashtëqind) lekë pa TVSH. 
7) START Co sh.p.k. me NIPT  L11614001S 
Vlera  3.209.972 (tremilion e dyqindenëntëmijë e nëntëqindeshtatëdhjetedy) lekë pa TVSH. 
8) VASAA sh.p.k. me NIPT  J62903470T 
Vlera  3.293.300 (tremilion e dyqindenëntëdhjetetremijë treqind) lekë pa TVSH. 
9) R&R Group sh.p.k. me NIPT  K81415001A 
Vlera  3.390.000 (tremilion e treqindenëntëdhjetëmijë) lekë pa TVSH. 


