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1  _Euro Gjici_                                                                ___K31929010K ____ 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
2  _Nazeri-2000_                                                                    __K31422029V_ 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  
 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Euro Gjici  
1-Mungojne certifikatat e punojesve te sherbimimit te kategorise 1.3.B(jo me pake se 20)  
2- Mungone numri  i punojesve te sherbimit te kategorise 1.3.B(jo me pake se 20) e vertetuar kjo nga 
vertetimet e leshuara nga DPQ Fier dhe DPQ Vlore. 
3-Nuk ka shlyer detyrimet per DPQ Vlore per vitin 2014(ka paraqitur vertetimin qe ka shlyerdetyrimet e 
vitit 2013) 
 
Nazeri-2000 
1-Mungojne certifikatat e punojesve te sherbimimit te kategorise 1.3.B(jo me pake se 20)  
2- Mungone numri  i punojesve te sherbimit te kategorise 1.3.B(jo me pake se 20) e vertetuar kjo nga 
vertetimet e leshuara nga DPQ Fier dhe DPQ Vlore. 
3-Mungojne armet e krahut (jo me pake se 5) 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Myrto Security Shpk] se oferta e paraqitur, me 
një vlerë të përgjithshme prej [11.709.552,96(njembedhjete milion e shtateqind e nente mije e peseqind e 
pesedhjete e dy pike nentedhjete e gjashte) leke pa tvsh]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si 
oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtoria Roajonale OSHEE Fier] sigurimin e kontratës, siç 
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(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) procedura do te anullohet. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 08.06.2015 
Ankesa: ka ose jo: JO 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në date 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

Data: 16.06.2015 
 
Për: “Eral Construcsion Company” sh.p.k.Rruga e Kavajës, Pallati nr.29, Kulla B, Kati 9, Apartamenti 36, 
Tiranë. 
 
Proçedura e prokurimit: Tender i hapur 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim i urësnëfshatinSkuraj, faza I, (ndërtimi i këmbëvetëurës)” 
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Publikime të mëparshme:Buletini i Njoftimeve Publike, 04.05.2015 
 
Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në proçedurë ofertuesit me vlera përkatëse të ofruara: 
 
“Eral Construksion Company” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 2,761,610Lekë(pa TVSH). 
BO “Vuthaj” sh.p.k. & “Gjikuria” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 2,997,760 Lekë (pa TVSH). 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 
BO “Vuthaj” sh.p.k. & “Gjikuria” sh.p.k, pasi “Gjikuria” si pjesë bashkimit të përkohshëm nuk ka paraqitur 
dokumentacion për shlyrjen e taksave vendore në vendet e tjera ku ushtron aktivitet përveç se lisë kryëesore, 
si dhe nuk ka paraqitur vërtetim që vërteton shlyrjne e të gjitha detyrimeve për periudhën më gtë fundut para 
hapjes së oferatve. 
 
 
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë “Eral Construcsion Company” sh.p.k.Rruga e 
Kavajës, Pallati nr.29, Kulla B, Kati 9, Apartamenti 36, Tiranë prej  
2, 761,610Lekë(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) ditëvenga 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: Është bërë ankesë nga bashkimi i operatorëve “Vuthaj” sh.p.k. & “Gjikuria” sh.p.k, i cili ka marrë 
përgjigje nga Autoriteti Kontraktor. 
 

MINISTRIA E SHENDETESISE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

[Data] 
Për: Incomed Shpk me NIPT  K91530017T Adresa : Tirane, Rr” Margarita Tutulani” Nr.5 
Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim/Prokurim me mjete elektronike/Mallra, 
Ref: 226/15.05.2015; 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna anestezi –reanimacion dhe anti neoplastike imunomodulatore 
për nevoja spitalore-B8” 
Fondi limit në total: 7.255.584,84 (shtatë milion e dyqind e pesedhjete e pese mijë e pesëqind e tetedhjete e 
kater,84) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime. 
Data e zhvillimit të tenderit: 27.05.2015 
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