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Gjithashtu në zbatim të Manualeve të APP-së Ju kërkohet të paraqisni në formë të shkruar të gjithë 
dokumentacionin e paraqitur në tender (origjinal ose fotokopje e noterizuar), i cili do të verifikohet 
nga KVO-ja dhe bëhet pjesë e dosjes së tenderit. 
 
Njoftimi i Klasifikimit  ju komunikua nga sistemi elekronik të gjithë subjekteve pjesmarrëse, më 
datë: 14.05.2015 
Ankesa: ka ose jo: JO 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: ---- 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 25.05.2015 ] 
Për: Operatorin ekonomik Cobial sh.p.k (NIPT K02715414M) 
 
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur” me objekt:  “Rikonstruksion dhe asfaltimi i 
rrugës së fshatit Peshtan, Komuna Qendër Tepelene”.   
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion dhe asfaltimi i rrugës së fshatit Peshtan”.   
Kohëzgjatja: 6 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. 
Fondi limit: 20,823,000 (njëzet milion e tetëqind e njëzet e tre mijë) lekë pa tvsh. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: Date 22.04.2015. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkaëse ë ofruara pa 
t.v.sh: 
 

1. Operatori ekonomik Cobial sh.p.k (NIPT K02715414M ) me vlerë 13,216,950 
(trembëdhjetë milion e dyqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa 
t.v.sh. 

2. Operatori ekonomik Derveni 1 sh.p.k (NIPT K49322548U) me vlerë 13,425,850 
(trembëdhjetë milion e katërqind e njëzet e pesë mijë e tetëqind e pesëdhjetë) leka pa t.v.sh 

3. Bashkimi I përkohshëm i operatorëve ekonomik Hito 94 sh.p.k (NIPT J69102206O) & 
Vellezerit Hysa sh.p.k (NIPT K12911201C) me vlerë 14,569,270 (katërmbëdhjetë milion e 
pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e shtatëdhjetë) lekë pa t.v.sh 

4. Bashkimi I përkohshëm i operatorëve ekonomik Spektri sh.p.k (NIPT J62903555F) & 
Shendelli sh.p.k (NIPT K07924803N) me vlerë 14,955,900 (katërmbëdhjetë milion e 
nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind) lekë pa t.v.sh 

5. Bashkimi I përkohshëm i operatorëve ekonomik Eral Construction Company sh.p.k (NIPT 
K82230002K)  & AE sh.p.k (NIPT K49322502N) me vlerë 15,000,000 (pesëmbëdhjetë 
milion) lekë pa t.v.sh 

6. Bashkimi i përkohshëm i operatorëve ekonomik Feba sh.p.k (NIPT K49322505O) & Sterkaj 
sh.p.k (NIPT J68310708M) me vlerë 15,620,846 (pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e 
njëzet mijë e tetëqind e dyzet e gjashtë mijë) lekë pa t.v.sh 
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7. Bashkimi I përkohshëm i operatorëve ekonomik Theos sh.p.k (NIPT J61828056L) & AL-
Asfalt sh.p.k (NIPT K51811508A) me vlerë 15,896,450 (pesëmbëdhjetë milion e tetëqind e 
nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e pesëdhjetë) lekë pa t.v.sh 

8. Operatori ekonomik B-93 sh.p.k  (NIPT J62903508R) me vlerë 17,479,400 
(shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e katërqind) lekë pa t.v.sh 

9. Operatori ekonomik Glavenica sh.p.k  nuk ka paraqitur ofertë. 
10. Operatori ekonomik Vllaznimi sh.p.k (NIPT  J79602601O) nuk ka paraqitur ofertë. 

 
Jane skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 

1. Operatori ekonomik Glavenica sh.p.k  nuk kualifikohet pasi  nuk ka paraqitur ofertë. 
2. Operatori ekonomik Vllaznimi sh.p.k (NIPT  J79602601O) nuk kualifikohet pasi nuk ka 

paraqitur ofertë. 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Cobial sh.p.k 
(NIPT K02715414M) se oferta e paraqitur, me një vlerë 13,216,950 (trembëdhjetë milion e dyqind 
e gjashtëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa t.v.sh 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 pesë 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 15.05.2015. 
Ankesa: Nuk ka patur ankesa. 
 

INSTITUTI I STATISTIKAVE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
Nga: Autoriteti Kontraktor, Adresa, Nr. tel:  
INSTITUTI I STATISTIKAVE, Blv. Zhan D’Ark, Nr. 3, Tiranë. Tel: +355 (4) 222411/230 484, 
Fax: +355 (4) 228 300                                       
Për: Operatori ekonomik “DEA SECURITY” sh.p.k. me numër NIPT-i K51521007J, adresa: Rr. 
Ndre Mjeda, Qendra Polifunksionale , Kulla E, kati I-rë, Tiranë. 
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”- prokurim publik me mjete elektronike 


	UZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME KURBIN
	Për Lotin 1 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 “FloFarma” 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 Ekon...
	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...
	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, datë 29.12.2014 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” kreu VII neni 66, pika 3.
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “A.B.C.D”  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 Ekon...
	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 “Genius”  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 Ekono...


	UKOMUNA HORE VRANISHT
	- vërtetimi për kontributet e sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore, për të gjithë periudhën nga Janar 2015  e në vazhdim nuk është i shoqëruar nga listëpagesa dhe njëkohësisht nuk dëshmojnë të ketë minimumin 10 punonjës, ndër të cilët inxhinier  meka...
	UZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME
	UZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME
	 Vertetimi  i OSHEE “Vërtetim debie”   nr 5165/2 23.03.2015 , lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, ku evidentohet që: “…pas verifikimeve të kryera në Sistemin e Faturimit, rezulton që “Odisea Travel & Tours” sh.p.k, të ke...

	UNIVERSITETI “EQREM CABEJ”  GJIROKASTËR
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	UDREJTORIA E RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	UDREJTORIA E RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	Loti 1
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
	NJOFTIM PER BOTIM PËR
	FTESË PËR OFERTË


