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FONDI  SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
Data 05.05.2015 
Për: Bashkimin e shoqerive  “Shkelqimi 07” shpk me NIPT K 68121808 W, me adrese Dukas, 
Belishove, Patos, Fier dhe “Sardo” shpk me NIPT K13120402W me adrese: rruga Xoxi Andoni, 
Pallati 89, Lagja Apollonia, Fier. 
Procedura e prokurimit: Procedura “Tender i Hapur” me objekt: “Sistemim dhe asfaltim I rruges 
nga Bashkia e Vlores deri tek Spitali, VLORE". 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemim dhe asfaltim I rruges nga Bashkia e Vlores deri tek 
Spitali, VLORE". 
Publikime të mëparshme:  Nuk ka patur. 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët. 
 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 
NR SHOQERIA NIPT OFERTA PA 

TVSH 

1 Bashkimi i operatoreve “Shkelqim-07” 
sh.p.k & “Sardo” sh.p.k  

K68121808W dhe 
K13120402W          49,047,500  

2 “Varaku-E” sh.p.k J61902509S          50,990,420  
3 “Be-Is sh.p.k  K71412003A          51,052,380  
4 “B-93” sh.p.k  J62903508R          51,907,746  
5 “Bajram-N” sh.p.k  K02727202O          52,692,562  
6 “Kevin Construksion” sh.p.k  K71401004W          53,667,609  

7 Bashkimi i operatoreve “Company 
Riviera 2008” sh.p.k & “Everest” sh.p.k 

K81716011V dhe 
J78311921L          53,748,680  

8 “G.P.G Company” sh.p.k  J64324443V          59,245,600  

9 Bashkimi i operatoreve “Eral 
Construksion” sh.p.k & “A&E” sh.p.k 

K82230002K dhe 
K49322502N          59,832,070  

10 “Salillari” sh.p.k  J62903125G          71,464,470  
 
Nuk eshte skualifikuar asnje ofertues. 

 
* * * 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e shoqerive  “Shkelqimi 07” 
shpk me adrese Dukas, Belishove, Patos, Fier dhe “Sardo” shpk me adrese: rruga Xoxi Andoni, 
Pallati 89, Lagja Apollonia, Fier, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 49.047.500 
(dyzet e nente milion e dyzet e shtate mije e peseqind) leke pa tvsh është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë  Fondit Shqiptar te Zhvillimit, Rr. “Sami Frashëri”, 
Nr. 10, Tirane,tel. 00355 4 2 235 597/8 (int.151), Fax:  00355 4 2 234 885, E-mail: 
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vkazanxhi@albaniandf.org  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 
brenda 10 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 15.04.2015 
Ankesa: Ne daten 20.04.2015 ka paraqitur ankese shoqeria “Kevin Construksion” sh.p.k. Ankesa ka 
marre pergjigje  në datën 24.04.2015. 
 

DREJTORIA E POLICISE QARKUT VLORE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Date: 04.05.2015 
Nga:Drejtoria e Policise Qarkut Vlore 
 
Per:”Alstezo” shpk me adrese: Lagjia”Kryengritja e Fierit”  Fier 
 
Procedura e Prokurimit:”Kerkese per propozim” 
 
Pershkrimi i shkurter i kontrates:”Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te trasportit”. 
 
Kohezgjatja e kontrates:nga data e lidhjes se kontrates deri me 31.12.2015 
 
Burimi i financimit:Buxheti i Shtetit 
 
Fondi limit i parashikuar:3,750,000 (tre milion e shtate qind e pese dhjete mije) leke pa tvsh 
 
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 21.04.2015 
 
Publikime te meparshme:Buletini i njoftimeve publike nr 14 dt 14.04.2015  fq 95-96 
 
Njoftojme se kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese: 
 
1.  “ALSTEZO”shpk me nr NIPTI J 63208420 N   me vlere te ofertes  3,736,800 (tre milion e 
shtate qind e tridhjete e gjashte mije e teteqind) lek pa t.v.sh. 
2. “SILA”shpk me nr NIPTI K 22518401 P   me vlere te ofertes  3,651,400 (tre milion e 
gjashteqind e pesedhjete e nje mije e katerqind) lek pa t.v.sh. 
 
Eshte skualifikuar ofertuesi“SILA”shpk me nr NIPTI K 22518401 P  me vlere te ofertes 

 
3,651,400 (tre milion e gjashteqind e pesedhjete e nje mije e katerqind) lek pa t.v.sh.per arsyet si me 
poshte :  Ne kriteret e vecanta per kualifikim,kapaciteti ekonomik dhe financiar,pika 1 e DT, eshte     

kerkuar kopje e nje ose me shume bilanceve pergjate tre viteve te fundit te konfirmuara nga 
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