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gjashtedhjete e nje mije e dyqind e dyzet) 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 10.06.2015. 
Paraqiten ankim shoqerite “Bean” shpk, “Be-Is” shpk, “Sireta 2F” shpk dhe “Ndregjoni “ shpk. Pas 
shqyrtimit te ankesave u rivleresua procedura por nga ky rivleresim nuk erdhi asnje ndikim ne 
renditjen perfundimtare. Rivleresimi u be ne daten 18.06.2015. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 03.07.2015] 
Për: Operatorin ekonomik “Arifaj” sh.p.k me NIPT J76418907K. 
 
Procedura e prokurimit: “ Procedurë e hapur “ me objekt :  “Rikualifikim urban i qendrës së 
qytetit, fasadat, ndriçimi, lulishtja Qyteti Kukës”. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikualifikim urban i qendrës së qytetit, fasadat, ndriçimi, 
lulishtja Qyteti Kukës”. 
 
Kohëzgjatja: 6 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. 
 
Fondi limit: 179.950.035 (njëqind e shtatëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e 
tridhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 21.05.2015. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa 
tvsh: 
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Nr Shoqeria  Oferta 
1 Sireta 2F shpk          104,444,444  
2 Ndregjoni shpk & Haziri shpk          110,062,751  

3 
Company Riviera 2008 shpk & Vllaznia shpk 
& Shqiponja M shpk          116,483,242  

4 Karl Gega shpk & Gjikuria shpk          117,653,244  
5 Be-Is shpk & B93 shpk          119,811,413  
6 SMO Union shpk & Blerimi shpk          121,411,322  
7 Arifaj shpk          129,558,317  
8 Kacdedja shpk & Agri Construksion shpk          131,883,300  
9 NTP Eurokos shpk & AL-Asfalt shpk          132,166,262  
10 Bajrami N shpk          133,131,157  
11 RSM shpk & Uleza Ndertim shpk          133,164,908  
12 Kevin Konstruksion shpk & Simaku          134,999,605  
13 Ergi shpk & Victoria Invest shpk          147,485,092  
14 Hastoci shpk          148,744,868  
15 Curri shpk          157,736,723  
16 Zdravo shpk  Nuk ka paraqitur oferte 

 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 
  

1. “Sireta 2F” shpk  
2.  “Ndregjoni” shpk & “Haziri” shpk  
3.  “Company Riviera 2008” shpk & “Vllaznia” shpk & “Shqiponja M” shpk  
4.  “Karl Gega” shpk & “Gjikuria” shpk  
5.  “Be-Is” shpk & “B-93” shpk  
6.  “SMO Union” shpk & “Blerimi” shpk   
7.  “Kacdedja” shpk & “Agri Konstruksion” shpk  
8.  “Bajrami N” shpk  
9.  “Kevin Konstruksion” shpk & “Simaku” shpk  
10.  “Ergi” shpk & “Victoria Invest” shpk  
11.  “Hastoci” shpk  
12.  “Al-Asfalt” shpk & “NTP Eurokos” shpk  
13.  “RSM ” shpk & “Uleza Ndertim” shpk  
14.  “Zdravo” shpk  

 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 

1. “Sireta 2F” shpk per arsye 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 85.000.000 (tetedhjete e pese 
milion)  leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.  
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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  350.000.000 (treqind e 
pesedhjete 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 

2. “Ndregjoni” shpk & “Haziri” shpk per arsye 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 85.000.000 (tetedhjete e pese 
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  350.000.000 (treqind e 
pesedhjete 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 

3. “Company Riviera 2008” shpk & “Vllaznia” shpk & “Shqiponja M” shpk per arsye 
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 85.000.000 (tetedhjete e pese 
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  350.000.000 (treqind e 
pesedhjete 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 

4. “Karl Gega” shpk & “Gjikuria” 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.  
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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 85.000.000 (tetedhjete e pese 
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  350.000.000 (treqind e 
pesedhjete 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 

5. “Be-Is” shpk & “B-93” shpk per arsye 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 85.000.000 (tetedhjete e pese 
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  350.000.000 (treqind e 
pesedhjete 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 

6. “SMO Union” shpk & “Blerimi” 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. “Kacdedja” shpk & “Agri Konstruksion” shpk per arsye 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 85.000.000 (tetedhjete e pese 
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  350.000.000 (treqind e 
pesedhjete milion) leke pa tvsh. 
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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 

8. “Bajrami N” shpk per arsye 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 85.000.000 (tetedhjete e pese 
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  350.000.000 (treqind e 
pesedhjete 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 

9. “Kevin Konstruksion” shpk & “Simaku” shpk per arsye 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 85.000.000 (tetedhjete e pese 
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  350.000.000 (treqind e 
pesedhjete 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 

10. “Ergi” shpk & “Victoria Invest” shpk per arsye 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 85.000.000 (tetedhjete e pese 
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  350.000.000 (treqind e 
pesedhjete 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 
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kontraten/kontratat e nenshkruara nga palet,  situacionet perfundimtare, aktet e 
kolaudimit dhe faturat tatimore perkatese 

11. “Hastoci” shpk per arsye 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 85.000.000 (tetedhjete e pese 
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  350.000.000 (treqind e 
pesedhjete 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. “Al-Asfalt” shpk & “NTP Eurokos” shpk per arsye se:  
a. Operatori Al-Asfalt 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 

b. Operatori NTP Eurokos 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. 

c. Operatori ekonomik NTP Eurokos shpk nuk ploteson ne perqidnjen e shprehur ne 
kontraten e bashkepunimit piken 2.4.2 e DST ku shprehet se Operatori Ekonomik 
duhet te kete numrin e nevojshem te punonjesve per zbatimin e kontrates. Numri i 
punonjesve per periudhen  Prill 2014 deri Mars 2015 te jete mesatarisht jo me pak se 
70 (shtatedhjete) 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. 

13. “RSM ” shpk & “Uleza Ndertim” shpk per arsye se:  
a. Mungon marreveshja e bashkepunimit  per pjesemarresit  

14. “Zdravo” shpk per aryen se: 
a. Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Arifaj” sh.p.k 
(NIPT  J76418907K) se oferta e paraqitur, me vlerë 129,558,317 (njeqind e njezet e nente million e 
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peseqind e pesedhjete e tete mije e treqind e shtatembedhjete 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 10.06.2015. 
Paraqiten ankim shoqerite “Be – Is” shpk, “Sireta 2F” shpk, “Kevin Konstruksion” shpk, 
“Ndregjoni” shpk dhe “RSM Company” shpk. Ankeses se fundit  qe ka mberritur prane autoritetit 
kontraktor i eshte kthyer pergjigje ne daten 22.06.2015. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 03.07.2015] 
Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike "Transport Highway Consulting" shpkme NIPT 
K51428048I  dhe "He Sk 11" shpk me NIPTL19008502B. 
 
 
Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozime” me objekt :  “Mbikqyrja e punimeve për 
objektet: “Rikonstruksion i rrugës hyrëse fshati Dardhë” dhe “Rikonstruksion I shkollës 9 
vjeçare Dërsnik”.   
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrja e punimeve për objektet: “Rikonstruksion i rrugës 
hyrëse fshati Dardhë” dhe “Rikonstruksion I shkollës 9 vjeçare Dërsnik”. 
 
Kohëzgjatja: 8 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. 
Fondi limit: 641.286 (gjashtëqind e dyzet e një mijë e dyqind e tetëdhjetë e gjashtë)  lekë pa 
tvsh. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 12.06.2015. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
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