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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Tirane, 23.04.2015 
Për: Shoqerine “Gjeokonsult & Co.”  sh.p.k  
Procedura e prokurimit: “Sherbim Konsulence” 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi I mbikqyrjes së punimeve në objektin 
“Rikonstruksion i rrugës  Porcelan – Kinostudio – Surrel””. 
Fondi limit: 1.582.400 (një milion pesëqind e tetëdhjetë e dy mijë e katërqind)    Lekë pa TVSH.   
Publikime të mëparshme: Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 

• “Infratech” shpk: 1.569.000 leke pa tvsh. 
 

• Gjeokonsult & Co. sh.p.k: 1.520.000 leke pa tvsh. 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Nuk eshte skualifikuar asnje ofertues. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine “Gjeokonsult & Co.”  sh.p.k  
me adrese: Adresa: Kthesa e Kamzes, Pallati Mehillaj, Kashar, Tirane,  Tirane, 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) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr. 
9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik”. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.04.2015. 
Ankesa: Nuk ka patur. 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 
Tirane, 23.04.2015 
Për: Shoqërine “Atelier 4” sh.p.k. 
Procedura e prokurimit: “Shërbim Konsulence” 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i projektimit për rikonstruksionin dhe ndryshimin e 
destinacionit të ish laboratorit hidraulik në Qendër arti – Skena e re”.  
Fondi limit: 7,597,000 (shtatë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) Lekë pa TVSH.   
Publikime të mëparshme: Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
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• “Atelier 4” shpk: 7.553.000 (shtatë milion e pesëqind e pesëdhjetë e tre mijë) lekë pa 
tvsh dhe 9.063.600 (nëntë milion e gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind) lekë me tvsh.  

 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Është skualifikuar shoqëria “C&S Construction” shpk 
për arsye se nuk paraqiti propozim teknik dhe ekonomik. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Atelier 4” sh.p.k. me adrese: Rruga 
Sami Frasheri”, ndertesa “TID-Ballkan”, 1/2, se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 
82.3 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) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr. 
9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik”. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.04.2015. 
Ankesa: Nuk ka patur. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Tirane, 23.04.2015 
Për: Bashkimin e Shoqerive “Infratech” sh.p.k & “Vler-Invest” sh.p.k  
Procedura e prokurimit: “Sherbim Konsulence” 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i mbikqyrjes së punimeve në objektin “Lidhja e 
rrugës Transballkanike me superstradën Fier – Lushnje””. 
Fondi limit: 2.169.000 (dy milion njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë) Lekë pa TVSH.   
Publikime të mëparshme: Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 

• “Infratech” shpk: 2.057.000 leke pa tvsh. 
• “Gjeokonsult & Co. sh.p.k: 2.100.000 leke pa tvsh. 

 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Nuk eshte skualifikuar asnje ofertues. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Shoqerive Infratech sh.p.k 
& Vler-Invest sh.p.k me adrese: Rruga “Him Kolli”, ZK 8390, studio “Siro”, Tirane, se oferta e 
paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 93.48 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 


	Referuar ne DST, Shtojca 7, pika 2 (kriteret e vecanta per kualifikim), (Kapaciteti teknik) ku citohet:” Operatori ekonomik duhet te jete i specializuar nga prodhuesi ne fushen e sistemeve te sherbimeve financiare si edhe te zinxhirit te furnizimit ne...
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Çmimi total i ofertës pa TVSH  3 210 082 ( tre milion e dyqind e dhjete mije e tetëdhjete e dy) lekë, me cmim total  me TVSH  3 852 098 (tre milion e tetëqind e pesëdhjetë e dy mije e nëntëdhjetë e tetë) lekë.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori Ekonomik “RAMA GRAF’’ sh.p.k është shpallur fitues për proçedurën e prokurimit me objekt: Blerje materjale shtypshkrimesh dhe dokumentacioni” per QSUT per vitin 2015, me vlere prej ...

	1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar  përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE të datës 17.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar  përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE të datës 17.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE të datës 10.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE të datës 10.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatorit  ekonomik “ Albguardia” shpk i mungon vërtetimi i OSHEE “Vërtetim debie për operatorët ekonomikë për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik për personat juridik të interesuar  për marrjen e lejve minerare  në zonat e hapura si dhe pë...
	Operatorit  ekonomik “Albguardia” shpk i mungon vërtetimi i OSHEE “Vërtetim debie për operatorët ekonomikë për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik për personat juridik të interesuar  për marrjen e lejve minerare  në zonat e hapura si dhe për...
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Dokumentacioni i dorëzuar nga Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Vërtetimin  e OSHEE nr. 4066/28 prot të datës 23.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Vërtetimin  e OSHEE nr. 4066/28 prot të datës 23.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 1141  prot të datës 28.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej te likuidohej brenda muaji...
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 1141  prot të datës 28.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej te likuidohej brenda muaji...
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht nëVërtetimin  e OSHEE të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej te likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht nëVërtetimin  e OSHEE të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej te likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	U1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	UJanë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht nëVërtetimin  e OSHEE nr. 1/337  të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej likuiduar brenda muajit shkurt ...
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht nëVërtetimin  e OSHEE nr. 1/337  të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej likuiduar brenda muajit shkurt ...
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