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[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 22.04.2015 
Ankesa: Ka  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë  04.05.2015 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 01.06.2015] 
Për: Operatorin ekonomik GPG Company sh.p.k (NIPT J64324443V) 
 
Procedura e prokurimit: “ Procedurë e hapur “ me objekt :  “Sistemim asfaltim i rrugës Toshkez 
- Zhelizhan - Mazhaj”.   
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemim asfaltim i rrugës Toshkez - Zhelizhan - Mazhaj”.   
Kohëzgjatja: 90 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës. 
Fondi limit: 81.848.000 (tetëdhjetë e një milion e tetëqind e dyzet e tetë mijë) lekë pa tvsh. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 27.04.2015. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa 
tvsh: 

1. Operatori ekonomik Alba Konstruksion sh.p.k (NIPT J61812013R) me vlerë 45,752,049 
(dyzet e pesë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e dy mijë e dyzet e nëntë lekë) pa TVSH. 

2. Operatori ekonomik GPG Company sh.p.k (J64324443V) me vlerë 48,418,990 (dyzet e tetë 
milion e katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) leke pa TVSH. 

3. Operatori ekonomik Curri sh.p.k (NIPT  J67902718S) me vlerë 50,863,187 (pesëdhjetë 
milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre lekë e njëqind e tetdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH. 

4. Bashkimi i përkohshëm i operatorëve ekonomikë Kevin Construksion sh.p.k  (NIPT-i 
K71401004) & Simaku sh.p.k (NIPT K43721001Q) me vlerë 52,909,436 (pesëdhjetë e dy 
milion e nëntëqind e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. 

5. Bashkimi i përkohshëm i operatorëve ekonomikë Be-iS sh.p.k (NIPT K74412003A) & 
Aurora  sh.p.k (NIPT K02017003I) me vlerë 53,741,414 (pesëdhjetë e tre million e 
shtatëqind e dyzet e një mijë e katërqind e katërmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 

6. Operatori ekonomik Gjoka sh.p.k (NIPT J91815014V) me vlerë 55,067,393 (pesëdhjetë e 
pesë million e gjashtëdhjetë e shtaë mijë e treqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa TVSH. 

7. Operatori ekonomik Salillari sh.p.k (NIPT J62903125G) me vlerë 55,291,221 (pesëdhjetë e 
pesë million e dyqind e nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e njëzet e një) lekë pa TVSH. 

8. Operatori ekonomik Bajrami sh.p.k (K027227202O) me vlerë 55,382,714 (pesëdhjetë e pesë 
milion e treqind e tetëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e katërmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 

9. Bashkimi i përkohshëm i operatorëve ekonomikë B-93 (NIPT J62903508R) & Boshnjaku 
sh.p.k (NIPT  K72627402H) me vlerë 59,488,889 (pesëdhjetë e nëntë milion e katërqind e 
tetëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH. 
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10. Bashkimi i përkohshëm i operatorëve ekonomikë Gjikuria sh.p.k (NIPT J62903456H) & 
Arti sh.p.k (NIPT J64103808P) me vlerë 63,783,681 (gjashtëdhjetë e tre milion e shtatëqind 
e tetëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH. 

11. Operatori ekonomik Arifaj sh.p.k (NIPT J76418907K) me vlerë 64,565,044 (gjashtëdhjetë e 
katër million e pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e dyzet e katër) lekë pa TVSH. 

12. Operatori ekonomik Pesë Vellezërit sh.p.k nuk ka paraqitur ofertë.. 
13. Operatori ekonomik Vllaznimi sh.p.k nuk ka paraqitur ofertë. 

 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 
  

1. Operatori ekonomik Alba Konstruksion sh.p.k (NIPT J61812013R) 
2. Operatori ekonomik Pesë Vellezërit sh.p.k 
3. Operatori ekonomik Vllaznimi sh.p.k 

 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 
1. Operatori ekonomik Alba Konstruksion sh.p.k:  

Nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit. Shtojca 10, paragrafi 2 
“Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.3 Kapaciteti Teknik, pika 2.3.4.  
 

2. Operatori ekonomik Pesë Vellezërit sh.p.k 
      Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion. 
 

3.  Operatori ekonomik Vllaznimi sh.p.k 
  Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion. 

 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e përkohshëm të operatorëve 
ekonomik GPG Company sh.p.k (NIPT J64324443V) se oferta e paraqitur, me një vlerë 
48,418,990 (dyzet e tetë milion e katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) lekë 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 
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda pese 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 22.05.2015. 
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Ankesa: Nuk ka patur. 
 

MINISTRIA E FINANCES 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 
 
Për:  Operatoret ekonomik:  
 
 “Golden Travel”  
Rr”Reshit Collaku” Pallati “Aurora Konstruksion” Perball Gjykates se Larte - Tirane 
 
“Dorina Karaiska”  
Rr. Skenderbej, Pallati 8, kati I Parë - Tirane 
 
“AR & LO” 
Rruga “Abdyl Frasheri”, Pallati3l3,Kati i Pare- Tirane 
   

* * * 
 
Procedura e prokurimit: Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë (ku jo të gjitha 
kushtet janë  të përcaktuara)  e zhvilluar me Procedurë “ Kerkese per Propozim” me mjete 
elektronike. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar “ per nevoja të 
Ministrisë së Fianancave. 
 
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Jo 
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Marzhi më i ulët i shprehur në përqindje.  
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të 
ofruara: 
 

1. “AR&LO” shpk  me NIPT L01305031H  
Marzhi i fitimit i shprehur në %  është :  2%(dy) përqind. 
 

2. “ODISEA TRAVEL & TOURS” shpk me  NIPT K 31611085A 
Marzhi i fitimit i shprehur në %  është :1.5 %(njëpikëpesë) përqind. 

 
3. “ALBANIA EXPERIENCE”shpk  me NIPT K61422004L 

Marzhi i fitimit i shprehur në %  është : 2 % ( dyperqind) dhe ne vlere apsulute lekë. 
 

4. “DORINA KARAISKA”  me  NIPT K91425009A 
Marzhi i fitimit i shprehur në %  është:0.1 ( zeropikenjepërqind. 
 

5. “GOLDEN TRAVEL” shpk me   NIPT L31310007Q 
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