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Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
1. Operatori ekonomik “KOMBEAS”  sh.p.k          NIPT: K88103301J 

        Vlera: 6.739.887 (gjashtë milion e shtatëqind e tridhjetë e nëntë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e 
shtatë) lekë pa TVSH. 

 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “KOMBEAS” 
sh.p.k se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 6.739.887 (gjashtë milion e shtatëqind 
e tridhjetë e nëntë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë rruga “5 
Maji” pranë Medresesë, Tiranë, me nr tel: +355 4 2225572, kopjen e nënshkruar të formularit të 
kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 
(gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.05.2015 
Ankesa: JO       
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 18.05.2015 ] 
Për: Shoqerine “Gjikuria” shpk me NIPT J62903456H. 
 
Procedura e prokurimit: “ Tender i hapur “ me objekt :  “Rehabilitimi i kryqëzimit të Shkozës". 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i kryqëzimit të Shkozës". 
Kohëzgjatja: 60 dite nga data e nenshkrimit te kontrates. 
Fondi limit: 22.499.000 (njëzet e dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) leke pa tvsh. 
Burimi i financimit: Fondi për Zhvillimin e Rajoneve për vitin 2015. 
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: Date 27.04.2015. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
 
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara pa 
tvsh: 
 

Nr. Operatori Ekonomik Oferta ALL (pa TVSH) 

1. “Gjikuria” shpk 
                                                       

15,300,070  

2. 
“Company Riviera 2008” shpk dhe  
“Vllaznia” shpk 

                                                       
16,101,535  

3. “Al-Asfalt” shpk 
                                                       

16,997,978  

4. “Aurora” shpk dhe  “Be-Is” shpk 
                                                       

17,719,433  
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5. “Eral Construksion” shpk  Nuk ka sjelle oferte  
6. “Glavenica” shpk  Nuk ka sjelle asnje dokumentacion  
7. “Liqeni VII” shpk  Nuk ka sjelle asnje dokumentacion  

 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 
 

1. Shoqeria “Eral Construksion” shpk pasi nuk ka paraqitur oferte. 
2. Shoqeria “Glavenica” shpk pasi nuk ka dorezuar asnje dokumentacion. 
3. Shoqeria “Liqeni VII” shpk pasi nuk ka dorezuar asnje dokumentacion. 

 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine “Gjikuria” shpk me NIPT 
J62903456H se oferta e paraqitur, me vlerë 15.300.070 (pesembedhjete million e treqind mije e 
shtatedhjete)  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 
 
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 09.05.2015. 
Ankesa: Nuk ka patur ankesa. 
 

KOMUNA BLINISHT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
 [Data 18.05.2015 
Për: [ALB TIEFBAU]shpk Shkoder 
Procedura e prokurimit: Ndertim Ujesjellesi –Fshati Troshan tender i hapur me mjete 
elektronike  
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndertim Ujesjellesi –Fshati Troshan. Kohezgjatja e kontrates ; 14 
muaj nga data e nenshkrimitte kontrates   
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): 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: 


	Për Lotin 2 janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “ALmedical” sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Operator Eko...
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “BYLIS PHARMA ” sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Operator...

	8. Alko-Impex me  NIPT- K91326028I  vlere oferte 75 638 592  leke( shtatedhjete e pese milion e gjashteqind e tridhjete e tete mije e peseqind e nentedhjete e dy )
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “Swissmed” sh.p.k është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotin 1 Reagent dhe kite per urinometri Roche Urisys U 2400 me vlere 452 500  (katerqind e pesedhjete e dy ...
	Për Lotin 7 është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “Biochem NRP “ sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Operator ...


	Për:       “Infosoft Systems” sh.p.k. NIPT J61820021C,
	Adr:      Rruga ”Murat Toptani”, Tiranë.
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