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Shoqeria  “ CAUSHI /M” shpk  nuk ka paraqitur  oferte dhe asnje dokumentacion tjeter per kete objekt 
prokurimi,perveç  se vertetimi nga QKR-ja . Per sa me siper , referuar Ligjit nr.9643 date 20.11.2006 “ Per 
prokurimin publik”, i ndryshuar , neni 4, pika 4,dhe VKM nr 914 date 29.12.2014 “ Rregullat e prokurimt  
publik” seksioni I, neni 17, komisioni ka vendosur qe s'mund te beje vleresimin e kasaj shoqerie. 

 
* * * 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:_” Sark “shpk me nr.nipti  K52531415H me 
adrese Fier,  se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej Vlera 1 163 950  (njemilion e njeqin e 
gjashtedhjete e tre mije e nenteqind e pesedhjete) leke pa t.v.sh. 
është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Komunes Kolonje Lushnje kopjen e nënshkruar të formularit 
të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) 
ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.   
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin 
publik”dhe kontrata do ti akordohet ofertuesit vijues ne klasifikimin perfundimtar oferta e te cilit eshte 
dorezuar me nje vlere te pergjithshme prej  
1 218 650 (njemilion e dyqind e tetembedhjete mije e gjashteqind e pesedhjete ) leke pa t.v.sh 
sic parashikohet ne nenin 58 te ligjit per Prokurimet Publike nr.9643 dt.20.11.2006, i ndryshuar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.06.2015 
Ankesa: Nuk ka   
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Data: 15.06.2015 
Për: “Cobial” sh.p.k, rruga “Dora “Distria”, Pallati Nr. 2, Tiranë. 
 
Proçedura e prokurimit: Tender i hapur 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Kontruksion i rrugës së fshatit Goranxi, komuna Dropull i Poshtëm” 
 
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, 14.05.2015  
 
Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në proçedurë ofertuesit me vlera përkatëse të ofruara: 
 

1. “Albakonstruksion” sh.p.k., me vlerë të përgjithshme prej 35,500,489 Lekë (pa TVSH). 
2. BO “Arti” sh.p.k. & “Ilira D” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 32,192,810 Lekë (pa TVSH). 
3. “B 93” sh.p.k. k, me vlerë të përgjithshme prej 37,874,500 Lekë (pa TVSH). 
4. “Cobial” sh.p.k., me vlerë të përgjithshme prej 31,740,500 Lekë (pa TVSH).  



Buletini Nr.24, datë 22 Qershor 2015                                            Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           214/470  
 
 

5. “Çaushi M” sh.p.k, nuk ka paraqitur ofertë. 
6. BO “Eral Construksion” sh.p.k. & “AL-Asfalt” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 32,604,360 

Lekë (pa TVSH). 
7. “Gjikuria” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 39,287,170 Lekë (pa TVSH). 
8. “Gllavenica” sh.p.k, nuk ka paraqitur ofertë. 
9. BO “Jody Kompany” sh.p.k. & “Shendelli” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 36,404,056 Lekë 

(pa TVSH). 
10. “Kevin Construction” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 33,133,333 Lekë (pa TVSH)  
11. “Mane/S” sh.p.k, me vlerë të përgjithme prej 35,555,555 Lekë (pa TVSH). 
12. Bashkimi i operaorëve “Ndregjoni” sh.p.k & “Haziri” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 

37,807,576 Lekë (pa TVSH). 
13. “Rosi” sh.p.k, nuk ka paraqitur ofertë. 
14. “Sireta 2F” sh.p.k, me një vlerë të përgjithshme prej 39,333,333 Lekë (pa TVSH)  

 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  
 

1. “Albakonstruksion” sh.p.k, pasi operatori nuk ka paraqitur konfirm që ka paguar të gjitha taksat 
vendore. 

2. BO “Arti” sh.p.k. & “Ilira D” sh.p.k, pasi bashkimi i operatorëve nuk ka paraqitur faturën e maturuar 
te fundit te pagesës se energjisë elektrike 

3. “Çaushi M” sh.p.k, nuk ka paraqitur ofertë. 
4. BO “Eral Construksion” sh.p.k. & “AL-Asfalt” sh.p.k, pasi bashkimi i operatorëve nuk ka paraqitur 

faturën e maturuar te fundit te pagesës se energjisë elektrike  
5. “Gllavenica” sh.p.k, nuk ka paraqitur ofertë. 
6. “Rosi” sh.p.k, nuk ka paraqitur ofertë. 

 
7. “Sireta 2F” sh.p.k, pasi nuk paraqitur numriu e kërkuar të punonjësve 

 
* * * 

 
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë “Cobial” sh.p.k, rruga “Dora D’Istria”, Nr.2, 
Tiranë prej 31,740,500 Lekë (pa TVSH), është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, rruga “Sami Frashëri”, nr. 10, 
Tiranë, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në 
dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.   
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin 
publik” . 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.05.2015 
Ankesa: Jo 
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