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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Kumria 1“ shpk , adresa: Elbasan se 
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3343441.68 ( tre million e  treqind e dyzete e 
tre mije e katerqind e dyzete e nje pik gjashtedhejte e  tete) leke /pikët totale të marra  [_____]është 
identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtoria Rajonale Mirembajtjes se Rrugeve Rurale 
Elbasan, , kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, sigurimin e 
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin 
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 3473527,36leke siç 
parashikohet në nenin 49 të Ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”i ndryshuar   
 
Njoftimi i RiKlasifikimit është bërë në datë  25.06.2015 
AnkesaPo  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 04.05.2015 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 07.07.2015] 
Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “Nika” shpk me NIPT J76705047U dhe 
“Millenium” shpk me NIPT K04005052C. 
 
Procedura e prokurimit: “ Procedurë e hapur “ me objekt :  “Sistemimi anësor i Përroit të 
Madh, Qendër Voskop”.   
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemimi anësor i Përroit të Madh, Qendër Voskop”.   
Kohëzgjatja: 6 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. 
Fondi limit: 37.812.000 (tridhjetë e shtatë milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 28.05.2015. 
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 Firma Oferta 

1 Infinit sh.p.k                     24,715,104  
2 Shqiponja M sh.p.k  & Avdolli sh.p.k                     25,133,287  
3 Nika sh.p.k  & Milenium sh.p.k                     25,280,399  
4 Bean sh.p.k & Ergesa Mat sh.p.k                     28,314,997  
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5 Al-Asfalt sh.p.k                     28,593,448  
6 Shendelli sh.p.k  & Filipi sh.p.k                     29,499,104  
7 Alb-korca 2002 sh.p.k                     29,947,314  
8 Sireta 2F sh.p.k                     31,111,111  
9 Beladi sh.p.k                     32,208,167  
10 Be-Is sh.p.k                     32,993,898  
11 Caushi sh.p.k  & Sinder sh.p.k                     34,253,047  
12 Eral Construksion sh.p.k  Nuk ka paraqitur oferte 

 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem me arsyet perkatese: 
  

1. “Al-Asfalt” 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. 

 
2. “Bean” shpk  & “Ergesa Mat” shpk per aryen se: 

a. Shoqeria Erges Mat 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 18.000.000 (tetembedhjete 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  74.000.000 (shtatedhjete 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 
 

3. “Infinit” 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 18.000.000 (tetembedhjete 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  74.000.000 (shtatedhjete 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 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 
bilancet te pa certifikuar nga DRT 

c. 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 ka paraqitur vertetim te OSSHE ne emer te z. Kujtim Bregu. 

 
4. “Shqiponja M” shpk & “Avdolli” shpk per arsye se:  

a. Vertetimet e leshuara e kane kaluar afatin tre mujor te percaktuar ne DST 
 

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 18.000.000 (tetembedhjete 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  74.000.000 (shtatedhjete 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 
 

5. ”Eral Konstruksion” shpk per arsye se: 
a. Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion 

 
6. “Caushi” shpk  & “Sinder AB” shpk per aryen se: 

a. Nuk ploteson piken 2.4.2 Operatori Ekonomik duhet te kete numrin e nevojshem te 
punonjesve per zbatimin e kontrates. Numri i punonjesve per periudhen Tetor 2014 
deri Mars 2015 te jete mesatarisht jo me 

pak se 30 (tridhjete) 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 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e Operatoreve ekonomike 
“Nika” shpk me NIPT J76705047U dhe “Millenium” shpk me NIPT K04005052C se oferta e 
paraqitur, me vlerë  25,280,399 (njezet e pese milion e dyqind e tetedhjete mije e treqind e 
nentedhjete e nente) 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 29.06.2015. 
Ankesa: Nuk ka patur. 

 DREJTORIA E BUJQËSISË GJIROKASTËR 
Formulari i njoftimit te fituesit                   

 
 [Data 07.07.2015] 
Për: [„BILIBASHI“ sh.p.k  GJIROKASTER] 
Procedura e prokurimit: 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i Ambjenteve te Drejtorise Bujqesise ”  
Gjirokaster 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [15.06.2015] [23] 
 
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 
1. . Operatori Ekonomik “ Bilibashi” sh.p.k Gjirokaster.Vlera 1.100.740 (Njemilion e 
njeqindmije e shtateqind e dyzet) leke pa T.V.SH NIPT- i  L 03411601N  
2. Operatori Ekonomik “ Shendelli” sh.p.k Fier.” Vlera 1.142.988 (Njemilion e njeqind e 
dyzet e dymije e nenteqind e tetedhjet e tete) leke pa T.V.SH NIPT- i   K 07924803N 
3. Operatori Ekonomik“ Argjro Buillding”  Gjirokaster.”Vlera 1.217.100 (Njemilion e dyqind 
e shtatembedhjetmije  e njeqind) leke pa T.V.SH NIPT- i   J 62903629W 
4. Operatori ekonomik “ Alvi” sh.p.k Gjirokaster.” .”Vlera 1.258.222 (Njemilion e ed yqind e 
pesedhjet e tetemije e dyqind e njezet e dy) leke pa T.V.SH NIPT- i   J 63317641D. 
5. Operatori ekonomik “ Elka” sh.p.k Tepelene. ”Vlera 1.294.056 (Njemilion e dyqind e 
nentedhjet e katermije  e pesedhjet e gjashte) leke pa T.V.SH NIPT- i   J 69718515 O 
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