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Përshkrim i shkurtër i kontratës ”Shërbim, mirëmbajtje për pasijet Hardware ekzistuese të 
sistemit të thesarit”. 
 
Në bazë të përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 945, datë 02.11.2012 për 
miratimin e rregullores “Administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore" në të gjithë 
komponentët dhe shërbimet e ofruara nga ky sistem. 
 
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 qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

Nr Emri i operatorit ekonomik 
 

Oferta në lek pa 
tvsh 

1 Bashkimi I operatoreve ekonomik 
“HORIZON & CONALTUS”sh.p.k. 

6.950.000 

 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 0 
 

* * * 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojne bashkimin e operatoreve ekonomik 
“HORIZON & CONALTUS”sh.p.k. Rr” Irfan Tomini” Pll.118, Shk.1 – Tiranë, se oferta e 
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 6.950.000 (gjashtemilion e 
nëntëqindepesedhjetemijë) lekë ( pa TVSH), është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor, Ministrisë e Financave, me 
Adresë”Bul “Dëshmorët e Kombit”, Tel/Fax 0035542228405/0035542228494, www.minfin.gov.al, 
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda  5  (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 procedohet 
siç parashikohet në nenin 58 i Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.06.2015 
Ankesa: JO 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 30.06.2015] 
Për: Operatorin ekonomik “Company Riviera 2008" SHPK me NIPT  K81716011V. 
 
Procedura e prokurimit: “ Procedurë e hapur “ me objekt :  “Sistemim asfaltim i rrugës së 
fshatit Mal- Bardhë deri te kisha e Shën Mëhillit”.   
 

http://www.minfin.gov.al/
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Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemim asfaltim i rrugës së fshatit Mal- Bardhë deri te 
kisha e Shën Mëhillit”.  
  
Kohëzgjatja: 6 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. 
 
Fondi limit: 32.873.027 (tridhjetë e dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e njëzet e 
shtatë) 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 pa 
tvsh: 
 
Nr Shoqeria Oferta pa tvsh 
1 Company Riviera 2008 shpk 19,697,033 
2 Bean shpk 21,202,869 
3 Sireta 2F shpk 22,222,222 
4 B-93 shpk 22,640,241 
5 Bami shpk 22,923,859 
6 Kombeas shpk 23,281,860 
7 SMO Union shpk 23,775,808 
8 Kupa shpk & Ndertimi shpk 23,941,714 
9 Be-Is shpk 24,800,921 
10 Shpresa shpk & Beladi shpk 25,004,496 
11 Vuthja shpk & Gjikuria shpk 25,640,827 
12 Kthella shpk 26,665,946 
13 Eral Konstruksion shpk 27,000,099 
14 Vllaznia Ndertim shpk 27,206,606 

 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem me arsyet perkatese: 
  
“B-93” shpk per arsye se: 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 
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“Bami” shpk per arsye se: 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 
“Bean” shpk per aryen se: 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 
“SMO Union” shpk per arsyen se: 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 
“Kupa” shpk & “Ndertimi” shpk per arsyen se: 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 
“Shpresa” shpk & “Beladi” shpk per arsyen se: 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 
“Vuthaj” shpk & “Gjikuria” shpk per aryen 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.  

b. Nuk plotesohet kushti 2.4.2 ne DST i cili percakton qe Operatori Ekonomik duhet te 
kete numrin e nevojshem te punonjesve per zbatimin e kontrates. Numri i 
punonjesve per periudhen  Qershor 2014 deri Shkurt 2015 te jete mesatarisht jo me 
pak se 40 (dyzet) punonjës në muaj.  Ne kete numer perfshihet dhe stafi drejtues. 
Kjo te deshmohet me vertetim nga Administrata Tatimore per numrin e 
punonjesve te siguruar dhe te shoqerohet me formularet E-SIG. 

“Kombeas” shpk per arsyen se: Nuk ploteson kushtin 2.4.3 ne DST i cili percakton qe  Operatori 
Ekonomik duhet te vertetoje se disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues perkates per 
kryerjen e te gjitha punimeve  ne kete objekt. Per kete  operatori ekonomik duhet te paraqese 
dokumentacion se ka si te punesuar dhe te regjistruar ne kompanine e tij minimalisht: 1 (një) 
inxhinier ndërtimi, 1 (një) inxhinier mekanik , 1 (një) inxhiner topograf, 1 (një) inxhinier 
hidroteknik . Per te vertetuar plotesimin e ketij kriteri Operatoret Ekonomike duhet te paraqesin 
diplomat, kontratat e punes dhe cv perkatese. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Inxhinjerin 
Mekanik. 
“Vllaznia Ndertim” 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 nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim ky I maturuar 
diten e hapjes se ofertave.  

b. Nuk plotesohet kushti 2.4.2 ne DST i cili percakton qe Operatori Ekonomik duhet te 
kete numrin e nevojshem te punonjesve per zbatimin e kontrates. Numri i 
punonjesve per periudhen  Qershor 2014 deri Shkurt 2015 te jete mesatarisht jo me 
pak se 40 (dyzet) punonjës në muaj.  Ne kete numer perfshihet dhe stafi drejtues. 
Kjo te deshmohet me vertetim nga Administrata Tatimore per numrin e 
punonjesve te siguruar dhe te shoqerohet me formularet E-SIG. 

c. Nuk plotesohet kushti 2.4.4 Operatoret ekonomike duhet te disponojne licensat e 
nevojshme per zbatimin e kontrates. Per kete duhet te paraqesin licensen perkatese te 
shoqerise, bazuar ne formatin e miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 
42 date 16.01.2008 ”Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies 
se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve 
juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi”. Shqyrtimi i licencave do te behet mbi 
bazen e rregullave te parashikuara ne sa me siper. Operatori ekonomik nuk ka 
licencen NP-5A dhe NS-18A 

“Sireta 2F” shpk per arsyen se: Nuk ka paraqitur listepagesat e punonjesve, vertetimin per 
numrin e punonjesve si dhe punet e ngjashme 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Company 
Riviera 2008" SHPK (NIPT  K81716011V) se oferta e paraqitur, me një vlerë 19,697,033 
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(nentembedhjete milion e gjashteqind e nentedhjete e shtate mije e tridhjete e tre) 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 17.06.2015. 
Ankesa: Nuk ka patur. 

 

INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për: [NRG  shpk  dhe APP] 
Procedura e prokurimit: Tender i hapur 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: duke filluar nga nenshkrimi i kontratës  brenda 4 muajve, por jo 
me vone se data 31.10.2015 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 01/06/2015] [Numri]21 
Fondi limit : 3.487.219 Leke (tre milion e katerqind e tetedhjete e shtate mije e dyqind e 
nentembedhjete) lekë pa TVSH:  
Burimi i financimit : Buxheti i shtetit  
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

o Fatos Lashi, person fizik me oferte ekonomike me vlere  3 168 000 (tremilion e njeqind e 
gjashtedhjete e tete mije) leke pa TVSH me NIPT K91315005H. 

o NRG shpk me oferte ekonomike me vlere 3 372 000 (tremilion e treqind e shtatedhjete e dy 
mije ) Leke pa TVSH, me NIPT L13426006B 

 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm per arsyet si me poshte: 

1.  OE- Fatos LASHI person fizik 
Autoriteti kontraktor  ka kerkuar si kritere te kapacitetit teknik certifikatat qe vertetojne aftesite 
teknike  per kalibrimin e pajisjeve dhe per aplikimin e produkteve dhe ka nenvizuar ne DST se keto 
jane kushte kualifikuese te pjesemarresit ne tender. Operatori ekonomik Fatos Lashi ka sjelle nje 
certifikate te leshuar nga Tifone ne Maj 2014 si deshmi pjesemarrje ne nje kurs trajnimi te zhvilluar 
ne Itali. Certifikata e leshuar per Z. Lashi dhe Z. Zebi deshmon vetem aftesi per kolaudimin e 
atomizatorit tip City 35-320 te prodhuesit tifone, por nuk deshmon njohje dhe aftesi perdorimi te 
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