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Pas përfundimit të  fazës së   “vlerësimit të  ofertës”, Komisioni i Vlerësimit në   zbatim të  Ligjit 

nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 63, si dhe Vendimin e Këshillit 

të Ministrave nr.914 datë 29.12.2014 “Për rregullat e Prokurimit Publik” i ndryshuar, Kreu X – 

Shqyrtimi i Ankesave, priti afatin e parashikuar nga ligjvënësi dhe më  pas procedoi  më  tej me 

këtë  prokurim.  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Euromed shpk me përfaqësues z. Engjëll 

Hoxha se oferta e paraqitur, me  vlerë pa TVSH 2 846  878 lekë  është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

 Rrjedhimisht,  jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Shëndetësor Rajonal, Tiranë, në Sektorin 

Juridik dokumentacionin origjinal të ofertuar në sistemin elektronik dhe të sigurimit të kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.   

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.07.2015 

Ankesa: Nuk KA PATUR   

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Data: 29.07.2015 

 

Për: Operatorin ekonomik “B 93” sh.p.k, me NIPT J62903508R 

 

Proçedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur” me objekt “Rikonstruksion i sheshit qëndror të 

fshatit Pustec” 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i sheshit qëndror të fshatit Pustec” 

 

Kohëzgjatja: 5 (pesë) muaj nga data e nënshkrimit të kontratës 

 

Fondi limit: 29,097,058 (njëzet e nëntëmijë milion e nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëdhjetë e 

tetë) Lekë (pa TVSH) 

 

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit 

 

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: Datë 01.06.2015. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 

 

Njoftojmë se kanë qënë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara (pa TVSH): 

 

NR OPERATORI EKONOMIK OFERTA 

1. B 93 20,594,116 ALL 

2. Alb Korça 2002 22,409,553 ALL 
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3. Aurora Konstruksion 22,979,804 ALL 

4. Be – Is  24,182,813 ALL 

5. Çaushi/M 

Nuk ka sjellë asnjë 

dokumentacion 

6. BO Shqiponja – M & Riviera 2008 17,477,639 ALL 

7. BO Nika & Neim 19,374,663 ALL 

8. BO Bean & Erges 21,735,050 ALL 

9. 

BO Avdolli & Construction 93 & 

Vashtemia 20,116,197 ALL 

10. BO Artyka & Sireta 18,257,684 ALL 

11. Beladi 23,418,480 ALL 

12. Infinit 18,849,243 ALL 

 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

  

1. Shoqëria “Çaushi/M” sh.p.k. 

 

2. BO “Shqiponja-M” sh.p.k. & “Riviera 2008” sh.p.k. 

 

3. BO “Nika” sh.p.k. & “Neim” sh.p.k. 

 

4. BO “Bean” sh.p.k. & “Erges” sh.p.k. 

 

5. BO “Avdolli” sh.p.k. & “Construction 93” sh.p.k. 

 

6. BO “Artyka” & “Sireta” sh.p.k. 

 

7. “Beladi” sh.p.k. 

 

8. “Infinit” sh.p.k. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Shoqëria “Çaushi/M” sh.p.k. 

 

Operatori nuk ka sjellë asnjë dokumentacion.  

 

2. BO “Shqiponja-M” sh.p.k. & “Riviera 2008” sh.p.k. 

 

Nuk plotëson kriterin 2.4.1 të Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit (Kapacitetit teknik) pasi 

kontratat e paraqitura si punë të ngjashme kanë vlerë më të vogël nga sa wshtw kërkuar. Në këtë 

mënyrë komisioni gjykon se ky kusht nuk plotësohet. 

   

3. BO “Nika” sh.p.k. & “Neim” sh.p.k. 
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Nuk plotëson kriterin 2.4.7 të Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit, pasi rezulton se operatori i ka 

mjetet e angazhuara në punë të tjera. 

 

4. BO “Bean” sh.p.k. & “Erges” sh.p.k. 

 

Nuk plotëson kriterin (e) të Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit, pasi operatori nuk ka sjellë 

faturën e maturuar të pagesës së energjise elektrike të muajit të fundit.  

 

5. BO “Avdolli” sh.p.k. & “Construction 93” sh.p.k. & “Vashtemia” sh.p.k.  

 

“Vashtemia” sh.p.k. si partner në bashkimin e operatorëve ekonomikë nuk plotëson kriterin E të 

Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit, pasi operatori nuk ka sjellë faturën e maturuar të pagesës së 

energjise elektrike të muajit të fundit. Gjithashtu operatori nuk plotëson pikën 1 të kriterit 2.4.3 pasi 

operatori nuk ka të punësuar inxhinier ndërtimi në staf.  

 

“Avdolli” sh.p.k. si partner në bashkimin e operatorëvë ekonomikë nuk ka paraqitur Shtojcën Nr 9, 

që ka të bëjë me angazhimin e mjeteve.  

“Konstruksion 93” si partner në bashkimin e perkohshëm ekonomikë nuk plotëson kriterin E të 

Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit, pasi operatori nuk ka sjellë faturën e maturuar të pagesës së 

energjise elektrike të muajit të fundit. Gjithashtu operatori nuk ka plotësuar kriterin 2.3.4 të 

Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paguar taksat vendore ne Komunën Progër ku ai 

ka pasur aktivitet.  

Gjithashtu asnjë nga tre operatorët nuk kanë në stafet e tyre inxhiner topograf, detyrim që rrjedh 

sipas kriterit 2.4.3, pika 4. 

 

6. BO “Artyka” & “Sireta” sh.p.k. 

 

Operatori “ArtykaII” sh.p.k, nuk ka paraqitur bilancin dhe raportin e auditit të vitit 2012, pra nuk 

plotëson kriterin 2.3.2 të Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit. Opertori nuk ka plotëson kriterin 

2.3.3, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion që të vërtetojë gjëndjen financiare të operatorit. 

Gjithashtu operatori nuk kanë në staf inxhiner topograf, detyrim që rrjedh sipas kriterit 2.4.3, pika 

4. 

 

7. “Beladi” sh.p.k. 

 

Nuk plotëson kriterin (e) të Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit, pasi operatori nuk ka sjellë 

faturën e maturuar të pagesës së energjise elektrike të muajit të fundit 

 

8. “Infinit” sh.p.k. 

 

Nuk plotëson kriterin (e) të Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit, pasi operatori nuk ka sjellë 

faturën e maturuar të pagesës së energjisw elektrike të muajit të fundit. Nuk plotëson kriterin 2.4.1 

të Kërkesave të Veçanta të Kualifikimit (Kapacitetit teknik) pasi kontratat e paraqitura si punë të 

ngjashme kanë vlerë më të vogël se ajo e kërkuar. 

Bilancet e paraqitura nga operatori nuk janë të aprovuara nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor, (Fondi Shqiptar i Zhvillimit), Rr. 

“Sami Frashëri”, Nr. 10, Tiranë, 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 16.07.2015. 

 

Ankesa:  

1. Ankesë nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomik “ArtykaII” dhe “Sireta 2F” me datë 

30.06.2015, e cila ka marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 01.07.2015. 

2. Ankesë nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomik “Beladi” me datë 30.06.2015, e cila ka 

marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 03.07.2015. 

3. Ankesë nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomik “Avdolli” me datë 03.07.2015, e cila ka 

marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 06.07.2015. 

4. Ankesë nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomik “ShqiponjaM” me datë 23.06.2015, e cila 

ka marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 02.07.2015. 

5. Ankesë nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomik “Nika” me datë 02.07.2015, e cila ka 

marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 06.07.2015. 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Për :       :     “ALES” sh.p.k. 
Adresa:         Sheshi Willson Pallati Sigma Ap. 4 Njësia 5 

             T I R A N Ë 

 

Nga : DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE   

                        T I R A N Ë 

 

Proçedura e prokurimit: e Hapur  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ruajtje objektesh të godinave ku është akomoduar 

administrata tatimore në Qarkun e Tiranës [Godina e DPT, DRT Tiranë, DRTM, Godina e 

Shërbimit Tatimpagues Tiranë (ish godina e biznesit te vogël)]. 

Fondi 9 789 787 (nëntë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e 

shtatë) lekë pa TVSH,  Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit). 

 Kohëzgjatja e kontratës është duke filluar nga lidhja e kontratës deri në 31.12.2015. 

 Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike date 09.02.2015 [Nr.5} 

 

 Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedure ofertuesit me vlerë përkatëse të ofruar: 1. A 2000 me oferte ekonomike                                  8 508 176.8 leke pa TVSH 

2. Dea Security me oferte ekonomike                         8 508 176.8 leke pa TVSH 


