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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [NAZERI 2000 shpk                                                  
me Adrese Rr.Kavajes.Qendra Kondor Kulla H Ap. 27 TIRANE  ] se oferta e paraqitur, me një 
vlerë të përgjithshme prej [2.018.320] (dy milion e tetembedhejtemije e treqind e njezete) leke pa 
TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOr KURBIN ] 
kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në 
dokumentat e tenderit, brenda 30  ditëve nga dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin 
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [2.019.425 (dy milion 
e nentembedhejtemije e katerqind e njezete e pese ) leke pa TVSH vlera përkatëse e shprehur në 
fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 
20.11.2006 

 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.06.2015 
Ankesa: Jane paraqitur 2 Ankesa  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 12.06.2015-15.062015 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 
Data: 29.06.2015 
Për: “Bajrami N” sh.p.k, lagje “Qemal Stafa”, rruga “Sul Misiri”, Elbasan. 
 
Proçedura e prokurimit: Tender i hapur 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim i shëtitores, KUZ, tek liqeni i Farkës, Komuna 
Farkë”. 
 
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, 20.04.2015  
 
Njoftojmë se kanë qënë pjesëmarrës në proçedurë ofertuesit me vlera përkatëse të ofruara: 
 

1. “Eral Kontruksion Copmany” sh.p.k., me vlerë të përgjithshme prej 46,873,100 Lekë (pa 
TVSH). 

2. “Kevin Konstruksion” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 50,794,480 Lekë (pa TVSH). 
3. BOE “Shpresa” sh.p.k. dhe “Beladi” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 51,499,411 Lekë 

(pa TVSH). 
4. “B 93” sh.p.k., me vlerë të përgjithshme prej 51,630,927 Lekë (pa TVSH).  
5. “Hastoçi” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 53,902,407 Lekë (pa TVSH). 
6. “Alba Konstruksion” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 55,902,407 Lekë (pa TVSH). 
7. “Bajrami N” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 58,450,841 Lekë (pa TVSH). 
8. BOE “Bean” sh.p.k, dhe ”Ergest” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 60,309,782 Lekë (pa 

TVSH). 
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9. “Agri Construction” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 61,211,706 Lekë (pa TVSH). 
10. “Be-IS” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 61,297,405 Lekë (pa TVSH)  
11. BOE “Babamato” sh.p.k. & “Fusha” sh.p.k, me vlerë të përgjithme prej 62,441,674 Lekë 

(pa TVSH). 
12. BOE “Ndregjoni” sh.p.k & “Haziri” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 37,807,576 Lekë 

(pa TVSH). 
13. BOE “Sireta 2F” sh.p.k & “Murati” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 63,333,333 Lekë 

(pa TVSH). 
14. “4 AM” sh.p.k, me një vlerë të përgjithshme prej 63,714,421 Lekë (pa TVSH). 
15. “Bami” sh.p.k. me një vlerë të përgjithshme prej 68,292,751 Lekë (pa TVSH). 
16. “Arifaj” sh.p.k. me një vlerë të përgjithshme prej 70,104,136 Lekë (pa TVSH). 
17. “Çaushi M” sh.p.k, nuk ka paraqitur ofertë.  

 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  
 

1. “Eral Contrucsion Company” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk plotëson kriterin e punëve 
të ngjashme. 

2. “Kevin Konstruksion” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk plotëson kriterin e punëve të 
ngjashme. 

3. BOE “Shpresa” sh.p.k. dhe “Beladi” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk plotëson kriterin e 
punëve të ngjashme, si dhe “Beladi” nuk ka paraqitur faturën e maturuar të muajit të fundit 
të pagesës së energjisë elektrike.  

4. “B 93” sh.p.k., pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur faturën e maturuar të muajit të 
fundit të pagesës së energjisë elektrike.    

5. “Hastoçi” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur faturën e maturuar të muajit të 
fundit të pagesës së energjisë elektrike 

6. “Alba Konstruksion” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion që ka 
paguar taksat lokale në të gjitha selitë ku ushtron aktivitetin.   

7. BOE “Bean” sh.p.k, dhe ”Ergest” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur faturën e 
maturuar të muajit të fundit të pagesës së energjisë elektrike, si dhe “Erges” sh.p.k. ka 
paraqitur bilancin e vitet 2012 i paçertifikuar nga DPT. 

8. BOE “Babamato” sh.p.k. & “Fusha” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk plotëson kriterin e 
punëve të ngjashme, si dhe nuk ka paraqitur faturën e maturuar të muajit të fundit të pagesës 
së energjisë elektrike 

9. BOE “Ndregjoni” sh.p.k. & “Haziri” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur 
faturën e maturuar të muajit të fundit të pagesës së energjisë elektrike, mungon deklarata 
bankare, si dhe operatori "Haziri" sh.p.k, ka paraqitur faturat tatimore vetëm të vitit 2010.  

10. BOE “Sireta 2F” sh.p.k. & “Murati” sh.p.k, pasi ioeratori eknomik “Murati” sh.p.k. nuk ka 
paraqitur dokumentacion që ka paguar taksat lokale në të gjitha selitë ku ushtron aktivitetin. 

11. “4 AM” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur faturën e maturuar të muajit të 
fundit të pagesës së energjisë elektrike 

12. “Bami” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur faturën e maturuar të muajit të 
fundit të pagesës së energjisë elektrike 

13. “Arifaj” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur faturën e maturuar të muajit të 
fundit të pagesës së energjisë elektrike 

14. “Çaushi M” sh.p.k, pasi operatori nuk ka paraqitur ofertë.  
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* * * 

 
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë “Bajrami N” sh.p.k, lagje “Qemal 
Stafa”, rruga “Sul Misiri”, Elbasan prej 58,450,841 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 19.06.2015 
Ankesa:  
1. Ankesë nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomik “Bean Group” dhe “Erges Mat” me datë 
08.06.2015, e cila ka marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 11.06.2015. 
2. Ankesë nga ana e operatorit ekonomik “B 93” sh.p.k, me datë 09.06.2015 dhe ka marrë nga 
Autoriteti Kontraktor përgjigje me datë 11.06.2015. 
3. Ankesë nga ana e operatorit ekonomik “4 AM” sh.p.k, me datë 11.06.2015 dhe ka marrë nga 
Autoriteti Kontraktor përgjigje me datë 12.06.2015. 
4. Ankesë nga ana e operatorit ekonomik “Eral Construction Company” sh.p.k, me datë 08.06.2015 
dhe ka marrë nga Autoriteti Kontraktor përgjigje me datë 12.06.2015. 
5. Ankesë nga ana e operatorit ekonomik “Be-Is” sh.p.k, me datë 12.06.2015 dhe ka marrë nga 
Autoriteti Kontraktor përgjigje me datë 19.06.2015. 
 

KOMUNA KASHAR 
     FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 
Për: Shoqerine “A.L-ASFALT” sh.p.k    Tiranë 
 

* * * 
Procedura e prokurimit: E Hapur 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Veshje asfaltike te rrugeve 17-Nentori dhe 5 deshmoret” 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  
 
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 
 
1. “SHPRESA”sh.p.k & “DERVENI-1”sh.p.k K67917301H&K49322548U    
Emri i plotë i shoqërisë             numri i NIPT-it    
Vlera 40 600 740 (dyzet  milion e gjashteqind mije e shtateqind e dyzet) leke                                                     
(me numra dhe fjale) 


	1. ofertuesi “EXPO SISTEM” sh.p.k
	Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
	Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per te vertetuar kriteret e Kulaifikimit te percaktuara ne DST.
	2. ofertuesi “MONTAL” sh.p.k
	Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  O.E.S DISTRIMED” sh.p.k me NIPT K31520054 N dhe adrese: rruga “Bulevardi Bajram Curri, pall „Kastrati“- Tirane është identifikuar si oferta e suksesshme për me vlere 4 369...
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “MONTAL” shpk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	Për:       “BUNA” sh.p.k. NIPT J61826501C,
	Adr:      Lagjja 14, “Bajram Curri”, Shkozet, Durrës.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin “BUNA” sh.p.k. NIPT J61826501C,  Adr:  Lagjja 14, “Bajram Curri”, Shkozet, Durrës [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]  se oferta e paraqitur, me vlerë 7.660.000 (shtatë ...
	Florfarma Shpk; NIPT – i: K 63121801 C
	Genius Shpk; NIPT – i: K 63121801 C
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	NJOFTIM  PER VEND  TE  LIRE  PUNE
	Ne zbatim te VKM-se Nr. 176 date 29.03.2006, ju lutemi te botoni ne Buletinin e Njoftimeve Publike njoftim per vend te lire pune si me poshte :
	D. R.F. S.D. K. SH  Fier shpall kete vend te lire pune:
	1 – Specialist farmacist Sektori I Rimbursimit prane D.R.F.S.D.K.SH-se Fier.
	Kandidatet per keto vende pune duhet te plotesojne keto kerkesa:
	1 – Te kene mbaruar Arsimin e Larte per Farmaci.
	2 – Nota mesatare do te jete avantazh.
	3 – Te kete pervoje pune .
	4 – Te jete i komunikueshem.
	5 – Te zoteroje kompjuterin.
	6 – Zoterimi i gjuheve te huaja do te jete avantazh.
	Te interesuarit duhet te paraqesin prane D.R.F.S.D.K.SH-se Fier 14 dite kalendarike nga data e njoftimit ne A.P.P.  keto dokumenta:
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	• Libreze pune
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	Dokumentat te dorezohen ne zarf te mbyllur, i cili protokollohet  ne sekretari.
	Adresa: Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Fier , Lagjja: “29 Nentori”, Rruga “Dervish Hekali” Tel.  034 22 2145
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