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Operatori Ekonomik “A&T” shpk pasi nuk ploteson kushtin per disponimin e distributoreve ne 
gjithe qytetet e kerkuar ne kerkesat per kualifikim. 
Operatori Ekonomik  “Bolv-Oil” SHA, pasi nuk ploteson kushtin per disponimin e distributoreve ne 
gjithe qytetet e kerkuar ne kerkesat per kualifikim. Gjithashtu vërtetimin që konfirmon shlyerjen e 
të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori 
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri  nuk e ka paraqitur sipas formatit standart.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine “Kastrati”  sh.p.k  me 
adrese: Lagjia 14, prane Gjykates se Apelit, Durres, se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e 
vlerësuar me 93.53 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit me adrese: Rruga “Sami 
Frashëri”, Nr.10,Tiranë  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 
pese ditesh 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 
[nuk aplikohet], 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 20.04.2015. 
Ankesa: Nuk ka patur. 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

[ Data : 24.04.2015 ] 
Për: Bashkimin e shoqerive “Nika” shpk me NIPT J76705047U dhe “Ndregjoni” shpk me 
NIPT K31329048I 
 
Procedura e prokurimit: “ Tender i hapur “ me objekt :  “Rikonstruksion rruga hyrëse fshati 
Dardhë”.   
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion rruga hyrëse fshati Dardhë”.   
Kohëzgjatja: 8 muaj nga data e nenshkrimit te kontrates. 
Fondi limit: 55.273.000 (pesëdhjetë e pesë milion e dyqind e shtatëdhjetë e tre mijë)  leke pa 
tvsh. 
Burimi i financimit: Fondi për Zhvillimin e Rajoneve për vitin 2015. 
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: Date 11.03.2015. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
 
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara pa 
tvsh: 
 

1 Derveni 1 sh.p.k 45,972,970 
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2 Karl Gega sh.p.k 38,159,220 
3 B-93 sh.p.k 38,583,570 
4 Be-Is sh.p.k 44,116,490 
5 Riviera Company sh.p.k & Agri Construksion sh.p.k 34,042,568 
6 Eral Company sh.p.k Nuk ka oferte 
7 Fybek sh.p.k & Leon Construksion sh.p.k 54,038,082 
8 Glavenica sh.p.k Nuk ka oferte 
9 Infinit shp.k 39,015,550 
10 Kevin Construksion sh.p.k 43,470,738 
11 Lluman Biba Nuk ka oferte 
12 Nika sh.p.k & Ndregjoni sh.p.k 33,958,598 
13 R&T sh.p.k 45,654,910 
14 Theos sh.p.k & Al-Asphalt sh.p.k 41,391,793 

 
 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 
Shoqeria “Karl Gega” sh.p.k pasi nuk ploteson numrin e kerkuar te punetoreve. 
Shoqeria “Infinit” shp.k pasi nuk ploteson kriterin per realizimin e puneve te ngjashme. 
Bashkimi I shoqerive “Fybek” sh.p.k & “Leon Construksion” sh.p.k pasi shoqeria “Leon 
Construksion” shpk nuk ka paraqitur deklaraten bankare, nuk ka realizuar punim te ngjashem dhe  
nuk ka inxhinjer elektrik. 
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e shoqerive “Nika” shpk 
me NIPT J76705047U dhe “Ndregjoni” shpk me NIPT K31329048I se oferta e paraqitur, me një 
vlerë 33.958.598 (tridhjete e tre milion e nenteqind e pesedhjete e tete mije e peseqind e 
nentedhjete e tete)  leke 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 
 
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 15.04.2015. 
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Ankesa: Nuk ka patur ankesa. 
 

     PREFEKTI I QARKUT GJIROKASTËR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

           
Për: INA shpk  , me adrese Rruga Besim Imami, Myslym Shyri, Tirane 
 
Procedura e prokurimit:Kerkese per propozim ( Pune) 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i zyrave të institucionit të Prefektit të         

     Qarkut Gjirokastër 
Objekti:      Rikonstruksion i zyrave të institucionit të   
     Prefektit të Qarkut Gjirokastër  
Fondi limit pa TVSH    1,622,410 (nje milion e gjashtëqind e njëzetë e   
     dy mijë e katërqind e dhjetë) 
Burimi i financimit:    Buxheti i shtetit X Te ardhura  Grante,    
   donacione etj  
Investim X  Shpenzim operativ               

      Afati për kryerjen e punimeve: 21 dite 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [09.02.2015] [Nr. 5] 
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  
 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 
1.”Alba Gj” , me Nipt J62903662R, me vlerë të ofertës 1157465 lekë (njëmilion e njëqind e 
pesëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë). 
 
2. “Alvi shpk”, me Nipt J63317641D, me vlerë të ofertës 1104844 lekë (njëmilion e njëqind e katër 
mijë e tetëqind e dyzetë e katër). 
 
3. “Elka shpk”, me Nipt J69718515O, me vlerë të ofertës 1214250 lekë (njëmilion e dyqind e 
katërmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë). 
 
4. “Orea shpk” ,  me Nipt J62903770O , me vlerë të ofetës 836520 lekë (tetëqind e tridhjetë e 
gjashtë mijë e pesëqind e njëzetë) 
 
5. “SARK shpk” , me Nipt K52531415H, me vlerë të ofertës 1229090 lekë (njëmilion e dyqind e 
njëzetë e nëntë mijë e nëntëdhjetë). 
 
6. “Tea –D shpk” me Nipt K32522629L , me vlerë të ofretës 1039675 lekë (njëmilion e tridhjetë e 
nëntë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë). 
 
7. “Bilibashi shpk” , me Nipt L03411601N , me vlerë të ofertës 995250 lekë (nëntëqind e 
nëntëdhjetë e pesë mijë lekë e dyqind e pesëdhjetë). 
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