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prokurimi. 
 

* * * 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  ”,  ku OE “REJ” sh.p.k me NIPT                       
J 93711608Q me adrese  Udenisht, Pogradec   dhe OE “C. R Teknology System S.P.A” (shoqeri e 
se drejtes Italiane) me Kod. Fiskal 06878010583  adresa Itali, Via Crescienzio 82 Rome se oferta e 
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 195,000,000  (njeqind e nentedhjete e pese milion )  
leke pa tvsh, pikët totale të marra   100  është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Operatori i Sistemit te Shperndarjes se Energjise 
Elektrike sh.a, me adrese Rr. “Andon Zako Çajupi”, Pll. Conad, Kati III, Tiranë, sigurimin e 
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda  60 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)  autoriteti kontraktor do te procedoje 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 : 28.08.2015 
Ankesa:s’ka  

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 07.09.2015]  
Për: Bashkimin e perkohshem te shoqerive “Fled” shpk me NIPT K17621104C dhe 
“Shkelqimi 07” shpk me NIPT K68121808W.  
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur” me objekt : “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare 
Toshkez, komuna Allkaj”.  
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare Toshkez, komuna 
Allkaj”.  
Kohëzgjatja: 6 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.  
Fondi limit: 32.081.296 (tridhjetë e dy milion e tetëdhjetë e një mijë e dyqind e nëntëdhjetë e 
gjashtë) lekë pa tvsh.  
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.  
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 13.05.2015.  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.  
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara 
 
 
 Njoftojmë se, kanë 
qënë pjesëmarrës në 
procedurë këta 
ofertues me vlerat 

Firma  Oferta  
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përkatëse të ofruara 
pa tvsh: Nr  
1  Kola shpk & Kupa 

shpk  
17,878,254  

2  Jogi shpk & Biba X 
shpk  

19,016,256  

3  Derveni 1 shpk  19,915,468  
4  Spektri shpk & 

Beqiri shpk  
20,309,898  

5  Cara Mat shpk & 
Neal 86 shpk  

20,548,148  

6  Alba Konstruksion 
shpk  

21,220,557  

7  Fled shpk & 
Shkelqim 07 shpk  

21,364,496  

8  Avduli shpk  21,449,152  
9  Kevin shpk  21,499,497  
10  Erges shpk & 

Egland shpk  
22,087,952  

11  Shendelli shpk  22,136,621  
12  Sireta 2F shpk & 

Murati shpk  
22,222,222  

13  Eral Konstruksion 
shpk  

22,395,028  

14  Harmonia shpk & 
Blerimi shpk & Ste-
La 2000 shpk  

22,447,080  

15  Filipi shpk & Aluera 
shpk & Viko shpk  

23,390,265  

16  Be-Is shpk  23,829,051  
17  Aurora shpk  23,876,556  
18  Bajrami shpk  23,901,173  
19  Company Riviera 

2008 shpk  
24,122,690  

20  Llazo shpk  24,562,264  
21  B-93 shpk  24,973,667  
22  Kombeas shpk  25,182,868  
23  Shamo Konstruksion 

shpk  
25,694,850  

24  Junik shpk  26,606,193  
25  Salillari shpk  29,085,163  
26  Beladi shpk  29,821,798  
 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem me arsyet perkatese: 

 
1.   “B-93” shpk per arsye se: 
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a.   nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 
“Kriteret  e  Veçanta  të  Kualifikimit”,  pika  2.1,  gërma  “e”,  ku  është 
kërkuar: “Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të 
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori 
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per 
muajin mars 2015, detyrim ky I maturuar diten e hapjes se ofertave. Për  arsye  
se  mospërmbushja  i  një  kriteri  të  vetëm  të  përcaktuara  në Dokumentet e 
Tenderit, përbën kusht për mos kualifikimin e ofertuesve, Komisioni   i   
Vlerësimit  të  Ofertave  vendosi   të  mos   vazhdojë  me shqyrtimin e pjesës 
së mbetur të dokumentacionit të paraqitur nga ky operator ekonomik në këtë 
procedurë prokurimi 

 
2.   “Alba Konstruksion” shpk per arsyen se: 

a.   Nuk ploteson piken 2.3.4 ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik 
duhet  te  paraqese  një  dokument  që  vërteton  se  ka  plotësuar  te  gjitha 
detyrimet  e  taksave  dhe  tarifave  vendore,  lëshuar  nga  Administrata  e 
Qeverisjes Vendore ku operatori ushtron aktivitet. 

 
3.   “Derveni 1” shpk per aryen se: 

a.   nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 
“Kriteret  e  Veçanta  të  Kualifikimit”,  pika  2.1,  gërma  “e”,  ku  është 
kërkuar: “Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të 
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori 
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per 
muajin mars 2015, detyrim ky I maturuar diten e hapjes se ofertave. Për  arsye  
se  mospërmbushja  i  një  kriteri  të  vetëm  të  përcaktuara  në Dokumentet e 
Tenderit, përbën kusht për mos kualifikimin e ofertuesve, Komisioni   i   
Vlerësimit  të  Ofertave  vendosi   të  mos   vazhdojë  me shqyrtimin e pjesës 
së mbetur të dokumentacionit të paraqitur nga ky operrator ekonomik në këtë 
procedurë prokurimi 
 

4.   “Sireta 2F” shpk & “Murati” shpk per arsyen se: 
 

a.   Operatori Murati shpk nuk ploteson piken 2.3.2   te DST ku shprehet se 
Operatori Ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv te qendrueshem gjate tre 
viteve te fundit (2012, 2013 dhe 2014). Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti 
Operatori Ekonomik duhet te paraqese kopje të bilanceve të tre viteve të fundit, të 
paraqitur pranë autoritetit përkatëse, të konfirmuara me  shkrese  te  vecante  nga  ky  
autoritet  si  dhe  te  shoqeruara  nga  akt ekspertiza  e  kryer  nga  Eksperti  kontabel  i  
autorizuar.  Ky operator  ka paraqitur bilancin e vitit 2014 te pa certifikuar nga DRT 

 
5.   “Spektri” shpk & “Beqiri” shpk per arsyen se: 

a.   nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 
“Kriteret  e  Veçanta  të  Kualifikimit”,  pika  2.1,  gërma  “e”,  ku  është kërkuar: 
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të 
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i 
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regjistruar në Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim 
ky I maturuar diten e hapjes se ofertave. Për  arsye  se  mospërmbushja  i  një  kriteri  
të  vetëm  të  përcaktuara  në Dokumentet e Tenderit, përbën kusht për mos 
kualifikimin e ofertuesve, Komisioni   i   Vlerësimit  të  Ofertave  vendosi   të  mos   
vazhdojë  me shqyrtimin e pjesës së mbetur të dokumentacionit të paraqitur nga 
ky operator ekonomik në këtë procedurë prokurimi. 

 
6.   “Cara Mat” shpk & “Neal 86” shpk per arsyen se: 

a.   nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 
“Kriteret  e  Veçanta  të  Kualifikimit”,  pika  2.1,  gërma  “e”,  ku  është kërkuar: 
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të 
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i 
regjistruar në Shqipëri” pasi operatori “Neal 86” shpk nuk  ka shlyer detyrimet per 
muajin mars 2015, detyrim ky I maturuar diten e  hapjes se ofertave. Për arsye se 
mospërmbushja i një kriteri të vetëm të  përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, 
përbën kusht për mos kualifikimin  e  ofertuesve, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 
vendosi të mos vazhdojë  me  shqyrtimin e pjesës së mbetur të dokumentacionit të 
paraqitur  nga  ky   bashkim  operatorësh  ekonomik  në  këtë  procedurë prokurimi 

 
7.   “Aurora” shpk per aryen se: 

a.   nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 
“Kriteret  e  Veçanta  të  Kualifikimit”,  pika  2.1,  gërma  “e”,  ku  është kërkuar: 
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të 
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i 
regjistruar në Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim 
ky I maturuar diten e hapjes se ofertave. Për  arsye  se  mospërmbushja  i  një  kriteri  
të  vetëm  të  përcaktuara  në Dokumentet e Tenderit, përbën kusht për mos 
kualifikimin e ofertuesve, Komisioni   i   Vlerësimit  të  Ofertave  vendosi   të  mos   
vazhdojë  me shqyrtimin e pjesës së mbetur të dokumentacionit të paraqitur nga 
ky operator ekonomik në këtë procedurë prokurimi 

         
8.“Salillari” shpk per aryen se: 

a.   nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 
“Kriteret  e  Veçanta  të  Kualifikimit”,  pika  2.1,  gërma  “e”,  ku  është kërkuar: 
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të 
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i 
regjistruar në Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim 
ky I maturuar diten e hapjes se ofertave. Për  arsye  se  mospërmbushja  i  një  kriteri  
të  vetëm  të  përcaktuara  në Dokumentet e Tenderit, përbën kusht për mos 
kualifikimin e ofertuesve, Komisioni   i   Vlerësimit  të  Ofertave  vendosi   të  mos   
vazhdojë  me shqyrtimin e pjesës së mbetur të dokumentacionit të paraqitur nga 
ky operrator ekonomik në këtë procedurë prokurimi 

 
9.   “Beladi” shpk per aryen se: 

a.   nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 
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“Kriteret  e  Veçanta  të  Kualifikimit”,  pika  2.1,  gërma  “e”,  ku  është kërkuar: 
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të 
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i 
regjistruar në Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim 
ky I maturuar diten e hapjes se ofertave. Për  arsye  se  mospërmbushja  i  një  kriteri  
të  vetëm  të  përcaktuara  në Dokumentet e Tenderit, përbën kusht për mos 
kualifikimin e ofertuesve, Komisioni   i   Vlerësimit  të  Ofertave  vendosi   të  mos   
vazhdojë  me shqyrtimin e pjesës së mbetur të dokumentacionit të paraqitur nga 
ky operrator ekonomik në këtë procedurë prokurimi 

 
10. “Junik” shpk per aryen se: 

a.   nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 
“Kriteret  e  Veçanta  të  Kualifikimit”,  pika  2.1,  gërma  “e”,  ku  është kërkuar: 
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të 
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i 
regjistruar në Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim 
ky I maturuar diten e hapjes se ofertave. Për  arsye  se  mospërmbushja  i  një  kriteri  
të  vetëm  të  përcaktuara  në Dokumentet e Tenderit, përbën kusht për mos 
kualifikimin e ofertuesve, Komisioni   i   Vlerësimit  të  Ofertave  vendosi   të  mos   
vazhdojë  me shqyrtimin e pjesës së mbetur të dokumentacionit të paraqitur nga 
ky operrator ekonomik në këtë procedurë prokurimi 

 
11. “Shamo Konstruksion” shpk per aryen se: 

a.   nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 
“Kriteret  e  Veçanta  të  Kualifikimit”,  pika  2.1,  gërma  “e”,  ku  është kërkuar: 
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të 
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i 
regjistruar në Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim 
ky I maturuar diten e hapjes se ofertave. 
b.   Nuk  ploteson  asnje  prej  kushteve  te  vendosura  piken  2.4  dhe  2.4.1 

Kapaciteti Teknik ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te kete 
realizuar punë të ngjashme  për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 
16.000.000 (gjashtembedhjete milion)   leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë 
tri viteve të fundit. 

Ose punë të ngjashme  deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 
bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se  64.000.000 (gjashtedhjete e kater milion) leke 
pa tvsh. 
Plotësimi   i   njërit   prej   2   kushteve   të   sipërpërmendura   e   bën   ofertën   të 
kualifikueshme. 
Per  te  vertetuar  plotesimin  e  ketij  kushti  Operatori  Ekonomik  duhet  te  paraqese 
formularet   e   vleresimit   sipas   shtojces   perkatese   te   DST   te   shoqeruar   me 
kontraten/kontratat   e  nenshkruara  nga  palet,      situacionet   perfundimtare,   aktet   e 
kolaudimit dhe faturat tatimore perkatese 
 

12. “Kombeas” shpk per aryen se: 
a.   nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 
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“Kriteret  e  Veçanta  të  Kualifikimit”,  pika  2.1,  gërma  “e”,  ku  është kërkuar: 
“Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të 
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i 
regjistruar në Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, 
detyrim ky I maturuar diten e hapjes se ofertave. 
b.   Nuk ploteson piken 2.3.2   te DST ku shprehet se Operatori  Ekonomik 
duhet te kete nje aktivitet pozitiv te qendrueshem gjate tre viteve te fundit (2012, 
2013 dhe 2014). Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik 
duhet te paraqese kopje të bilanceve të tre viteve të fundit, të paraqitur pranë 
autoritetit përkatëse, të konfirmuara me shkrese te vecante nga  ky  autoritet  si  
dhe  te  shoqeruara  nga  akt  ekspertiza  e  kryer  nga Eksperti kontabel i 
autorizuar. Ky operator ka  paraqitur bilancin e vitit 
2013, 2014 te pa certifikuar nga DRT 

 
13. “Company Riviera 2008” shpk per arsyen se: 

a.   Nuk  ploteson  asnje  prej  kushteve  te  vendosura  piken  2.4  dhe  2.4.1 
Kapaciteti Teknik ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te kete 
realizuar punë të ngjashme  për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 
16.000.000 (gjashtembedhjete milion)   leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë 
tri viteve të fundit. 

Ose punë të ngjashme  deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 
bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se  64.000.000  (gjashtedhjete e kater milion) 
leke pa tvsh. 
Plotësimi   i   njërit   prej   2   kushteve   të   sipërpërmendura   e   bën   ofertën   të 
kualifikueshme. 
Per  te  vertetuar  plotesimin  e  ketij  kushti  Operatori  Ekonomik  duhet  te  paraqese 
formularet   e   vleresimit   sipas   shtojces   perkatese   te   DST   te   shoqeruar   me 
kontraten/kontratat   e  nenshkruara  nga  palet,      situacionet   perfundimtare,   aktet   e 
kolaudimit dhe faturat tatimore perkatese 
 
14. “Avduli” shpk per arsye se: 

a.   Vertetimet e leshuara e kane kaluar afatin tre mujor te percaktuar ne DST 
 
15. “Filipi” shpk & “Aluera” shpk  & “Viko” shpk per arsyen se: 

a.   Operatori Viko shpk nuk ploteson kerkesen 2.4.7 ne DST ku shprehet se 
Operatori Ekonomik duhet te disponoje  certifikaten ISO 9001:2008  mbi “Sistemet e 
menaxhimit te cilesise”, leshuar nga institucionet zyrtare te akredituar per kete 
qellim. Certifikata kerkohet te jete e vlefshme ne kohen e  zhvillimit  te  tenderit.  dhe  
kerkesen  2.4.8  ku  shprehet  se  Operatori Ekonomik duhet te disponoje certifikaten  
ISO 14001:2004 mbi “Sistemet e menaxhimit te ambjentit” leshuar nga institucionet 
zyrtare te akredituar per  kete  qellim.  Certifikata  kerkohet  te  jete  e  vlefshme  ne  
kohen  e zhvillimit te tenderit 
b.   Operatori Viko shpk nuk ploteson piken 2.3.2   te DST ku shprehet se 
Operatori Ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv te qendrueshem gjate tre 
viteve te fundit (2012, 2013 dhe 2014). Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti 
Operatori Ekonomik duhet te paraqese kopje të bilanceve të tre viteve të fundit, të 
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paraqitur pranë autoritetit përkatëse, të konfirmuara me  shkrese  te  vecante  nga  ky  
autoritet  si  dhe  te  shoqeruara  nga  akt ekspertiza  e  kryer  nga  Eksperti  kontabel  i  
autorizuar.  Ky operator  ka paraqitur bilancin e vitit 2012, 2013,2014 te pa certifikuar 
nga DRT 
c.   Operatori Viko shpk nuk ploteson piken 2.3.4 ne DST ku shprehet se 
Operatori Ekonomik duhet te paraqese një dokument që vërteton se ka plotësuar te 
gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e 
Qeverisjes Vendore ku operatori ushtron aktivitet. 

 
16. “Harmonia” shpk & “Blerimi” shpk  & “Ste-La 2000” shpk per arsyen se: 

a.   Operatoret Blerimi shpk dhe Ste-La 2000 shpk nuk plotësojne kriterin e 
vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 “Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit”,  pika  2.1,  gërma  “e”,  ku  është  kërkuar:  “Vërtetimin  që konfirmon  
shlyerjen  e  të  gjitha  detyrimeve  të  maturuara  të  energjisë elektrike të kontratave 
të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”pasi  nuk  
ka  shlyer  detyrimet  per  muajin  mars 
2015, detyrim ky I maturuar diten e hapjes se ofertave. b.   Bilancet 

e Blerimi shpk jane te pa certifikuara nga DRT 
 
17. “Erges” shpk & “Egland” shpk  per arsyen se: 

a.   Operatori Egland shpk nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e 
Tenderit shtojca 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.1, gërma “e”,  ku  
është  kërkuar:  “Vërtetimin  që konfirmon  shlyerjen  e të gjitha detyrimeve të 
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka  operatori  ekonomik  
që është  i  regjistruar në Shqipëri.”pasi  nuk  ka shlyer  detyrimet per muajin mars 
2015, detyrim ky I maturuar diten e hapjes se ofertave. 

b.   Nuk  ploteson  asnje  prej  kushteve  te  vendosura  piken  2.4  dhe  2.4.1 
Kapaciteti Teknik ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te kete 
realizuar punë të ngjashme  për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se  
16.000.000 (gjashtembedhjete milion)   leke pa tvsh dhe që është 

realizuar gjatë tri viteve të fundit. 
Ose punë të ngjashme  deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e 
marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se  64.000.000 (gjashtedhjete e kater 
milion)  leke pa tvsh. 
Plotësimi   i   njërit   prej   2   kushteve   të   sipërpërmendura   e   bën   ofertën   të 
kualifikueshme. 
Per  te  vertetuar  plotesimin  e  ketij  kushti  Operatori  Ekonomik  duhet  te  paraqese 
formularet   e   vleresimit   sipas   shtojces   perkatese   te   DST   te   shoqeruar   me 
kontraten/kontratat   e  nenshkruara  nga  palet,      situacionet   perfundimtare,   aktet   e 
kolaudimit dhe faturat tatimore perkatese 
 

18. “Jogi” shpk & “Biba X” shpk per arsyen se: 
a.   Operatori Jogi shpk nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e 

Tenderit shtojca 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.1, gërma “e”,  ku  
është  kërkuar:  “Vërtetimin  që konfirmon  shlyerjen  e të gjitha detyrimeve të 
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori  
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ekonomik  që është  i  regjistruar në Shqipëri.”pasi  nuk  ka shlyer detyrimet per 
muajin mars 2015, detyrim ky I maturuar diten e hapjes se ofertave. 

 
19. “Kola” shpk & “Kupa” shpk per arsyen se: 

a.   Nuk  ploteson  asnje  prej  kushteve  te  vendosura  piken  2.4  dhe  2.4.1 
Kapaciteti Teknik ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te kete 
realizuar punë të ngjashme  për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 
16.000.000 (gjashtembedhjete milion)   leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë 
tri viteve të fundit. 

Ose punë të ngjashme  deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 
bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se  64.000.000 (gjashtedhjete e kater milion)  
leke pa tvsh. 
Plotësimi   i   njërit   prej   2   kushteve   të   sipërpërmendura   e   bën   ofertën   të 
kualifikueshme. 
Per  te  vertetuar  plotesimin  e  ketij  kushti  Operatori  Ekonomik  duhet  te  paraqese 
formularet   e   vleresimit   sipas   shtojces   perkatese   te   DST   te   shoqeruar   me 
kontraten/kontratat   e  nenshkruara  nga  palet,      situacionet   perfundimtare,   aktet   e 
kolaudimit dhe faturat tatimore perkatese 

b.   Nuk eshte paraqitur vertetimi i sigurimit te numrit te punonjesve 
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e perkohshem te 
shoqerive   “Fled” shpk me NIPT K17621104C dhe “Shkelqimi 07” shpk me NIPT 
K68121808W se oferta e paraqitur, me vlerë  21,364,496 (njezet e nje milion e treqind e 
gjashtedhjete e kater mije e katerqind e nentedhjete e gjashte) lekë 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 10.07.2015.  
Ankesa:  
Në datën 22.04.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria “Pese Vellezerit” shpk ne lidhje me kerkesat per 
kualifikim. Ankesës ju dha përgjigje në datën 24.04.2015.  
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Në datën 26.06.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria “Avduli” shpk. Ankesës ju dha përgjigje në datën 
29.06.2015.  
Në datën 30.06.2015 kane paraqitur ankesë shoqërite “Llazo” shpk dhe “Fled” shpk. Ankesave ju 
dha përgjigje në datën 06.07.2015, duke u vendosur per rivleresimin e procedures.  
Ne daten 10.07.2015 rivleresohet procedura ne sistem.  
Në datën 14.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria “Spekter” shpk. Ankesës ju dha përgjigje në 
datën 20.07.2015.  
Në datën 20.07.2015 ka paraqitur ankesë bashkimi i shoqërive “Cara Mat” shpk & “Neal 86” shpk. 
Ankesës ju dha përgjigje në datën 21.07.2015.  
Ne daten 03.08.2015 bashkimi i shoqërive “Cara Mat” shpk & “Neal 86” shpk paraqiten ankim ne 
Komisionin e Prokurimit Publik.  
Ne daten 25.08.2015 Komisioni i Prokurimit Publik, me vendimin nr 553/2015 nuk pranon ankimin 
dhe autorizon autoritetin kontraktor te vazhdoje proceduren e prokurimit. Vendimi mberriti ne 
daten 27.08.2015.  
 

BASHKIA POLICAN 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Nga:Bashkia Polican , lagjia Qender   

*** 
Për: Operatorin ekonomik“KASTRATI “ SH.A me nr. nipt K21711502V me perfaqesues 
administrator Gani Kastrati   me adrese Durres, Lagjia 14, Rruga e Tiranes , Ura e Dajlanit  
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim.  
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje karburanti vaj lubrifikant dhe vaj motorri per nevojat e 
bashkise poliçan ”   
Afati  per levrimin / dorezimin e mallit:malli do levrohet brenda  10 (dhjete) dite nga lidhja e 
kontrates  
Fondi limit: 1.950.000 (nje milion e nenteqinde e pesedhjete mije ) lek pa tvsh. 
Burimi i financimit: nga granti dhe te ardhurat e  bashkise 
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 27.08.2015 ,ora 10.oo.  
Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike Data 24.08.2015   
 

*** 
 
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:  
1. “KASTRATI “ SH.A me nr. nipt K21711502V me perfaqesues administrator Gani Kastrati   
me adrese Durres, Lagjia 14, Rruga e Tiranes , Ura e Dajlanit . Çmim total i ofertës te shprehur ne 
marzh fitimi me perqindje  Gazoil 10 ppm  me marzh fitimi   13.8 %  ; Vaj motori       me marzh 
fitimi  15 %   ;  Vaj hidraulik  me marzh fitimi      15 %     
 
 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:  nuk ka. 
 

* * * 
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