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Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    
Vlera : 950 000  (Nenteqindepesedhjetemije) leke 
    (me numra dhe fjalë) 
 

3. C.E.C GROUP  Shpk                            L11807013M 
Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    
Vlera : 999 450 (Nenteqindenentedhjetenentemijekaterqindepesedhjete) leke 
 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. TAULANT Shpk       K61617040L 
     Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it 
  
 Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. “TAULANT” Shpk eshte skualifikuar per arsye se oferta e tij ekonomike eshte anomalishte 
e ulet dhe nuk ka paraqitur asnje sqarim per oferten e tij.  

* * * 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ERALD–G] Shpk se oferta e paraqitur, 
me një vlerë të përgjithshme prej [950 000   Nenteqindepesedhjetemije]leke është identifikuar si 
oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Bulqize] 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 (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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: JO 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 10.08.2015]  
Për: Shoqerine “Curri” shpk me NIPT J67902718S.  
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur” me objekt : “Rikonstruksion fasadash, catish, 
riveshje të mureve në qendër të Tamarës”.  
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion fasadash, catish, riveshje të mureve në qendër 
të Tamarës”.  
Kohëzgjatja: 6 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.  
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Fondi limit: 49.572.000 (dyzet e nëntë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e dy 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 
 
Njoftojmë se, kanë qënë 
pjesëmarrës në 
procedurë këta ofertues 
me vlerat përkatëse të 
ofruara pa tvsh: Nr  

SHOQERIA  OFERTA  

1  Nika shpk  33,188,563  
2  Avduli shpk  37,593,029  
3  Kevin Construksion 

shpk & Simaku shpk  
38,577,209  

4  Shpresa shpk & 
Derveni shpk  

38,729,307  

5  Delia shpk & Kadia 
shpk & BMK shpk  

39,822,092  

6  Smo Union shpk & 
Blerimi shpk  

42,765,684  

7  Curri shpk  46,886,617  
8  Junik shpk  48,033,154  
9  Caushi shpk  
 
 
 
 
2. “Kevin Construksion” shpk & “Simaku” shpk per aryen se:  
a. Nuk ploteson kushtin per disponimin e makinerive, konkretisht per disponimin e rrulave ngjeshes 
me kapacitet minimal 12 Ton. Per te vertetuar plotesimin e kesaj kerkese ne shtojcen 9 operatori 
ekonomik ka deklaruar se dy rrula jane marre me qera sipas kontrates se qerase me Nr. 1091 Rep 
dhe Nr.385 Kol. Nga shqyrtimi i kontrates, rezulton se ka marre me qera vetem nje rrul me peshe 
12.5 ton dhe jo dy.  
3. “Shpresa” shpk & “Derveni 1” shpk per arsyen se:  
a. Ne kontraten e lidhur perpara noterit, per bashkimin e operatoreve, nuk eshte percaktuar ndarja e 
puneve, gje e cila e ben te pamundur vleresimin e shoqerive pjesemarrese, per plotesimin e 
kritereve nga secila shoqeri.  
b. Operatori ekonomi Derveni1 shpk nuk ploteson kriterin e punonjesve, pasi nuk ka paraqitur 
inxhinjer mekanik dhe inxhinjer topograf.  
c. Operatori ekonomik Derveni 1 shpk nuk ka paraqitur deklaraten mbi disponueshmerine e 
mjeteve.  
d. Operatori ekonomik Shpresa shpk nuk ka paraqitur leje qarkullimi per eskavatoret me goma.  
4. “Avduli” shpk per arsye se:  
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a. Legalizimet e dokumentacionit te deges se Kosoves jane jashte afatit. 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  
5. “Caushi M” shpk per arsye se:  
a. Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion  
6. “Delia” shpk & “Kadia” shpk & “BMK” shpk per arsye se  
Nuk ploteson piken 2.3.2 ne te cilen thuhet 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.  
Operatori ekonomik Kadia shpk e cila eshte pjesemarrese ne kete bashkim operatoresh ka bilancin e 
vitit 2014 te pacertifikuar nga DRT. Gjithashtu operatori ekonomik BMK shpk edhe ky 
pjesemarresh ne kete bashkim operatoresh k ate gjitha bilancet e pacertifikuara nga DRT.  
7. “SMO Union” shpk & “Bleremi” shpk per arsye 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 vertetimi i paraqitur nga shoqeria Blereimi shpk, 
pjesemarrese ne kete bashkim operatoresh, nuk e perfshin periudhen e fundit te maturuar. 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  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine “Curri” shpk me NIPT 
J67902718S se oferta e paraqitur, me vlerë 46,886,617 (dyzet e gjashtë milion e tetëqind e 
tetëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e shtatëmbëdhjetë) 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 20.07.2015.  
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Ankesa:  
 Në datën 07.05.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria “Kevin Konstruksion” shpk ne lidhje me 
kerkesat per kualifikim. Ankesës ju dha përgjigje në datën 08.05.2015.  
 Në datën 03.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria “Kevin Konstruksion” shpk. Ankesës ju dha 
përgjigje në datën 08.07.2015.  
 Në datën 03.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria “Shpresa” shpk. Ankesës ju dha përgjigje në 
datën 08.07.2015. Në datën 20.07.2015 u bë rivleresimi në sistem.  
 Në datën 23.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria “Kevin Konstruksion” shpk. Ankesës ju dha 
përgjigje në datën 28.07.2015  
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 10.08.2015]  
Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “Pevlaku” shpk (51%), me NIPT K61716013M dhe 
“Vuthaj” shpk (49 %), me NIPT K67812301C.  
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur” me objekt : “Sistemim – asfaltim i rrugës 
Sanxhak – superstradë, Bashkia Laç”.  
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemim – asfaltim i rrugës Sanxhak – superstradë, Bashkia 
Laç”.  
Kohëzgjatja: 4 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.  
Fondi limit: 83,151,051 (tetëdhjetë e tre milion e njëqind e pesëdhjetë e një mijë e pesëdhjetë e 
një) lekë pa tvsh.  
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.  
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 25.06.2015.  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.  
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa 
tvsh:  
 
Njoftojmë se, kanë qënë 
pjesëmarrës në procedurë 
këta ofertues me vlerat 
përkatëse të ofruara pa 
tvsh: Nr  

Operatori Ekonomik  Oferta (pa TVSH)  

1  COMPANY RIVIERA 
2008 SHPK & SIRETA 
2F SHPK  

47,099,010  

2  KTHELLA SHPK & 
NDREGJONI SHPK  

58,361,375  

3  ERAL KONSTRUKSION 
SHPK & A&E & HR99  

60,700,841  

4  BE IS SHPK & B93 
SHPK  

62,132,102  

5  SHPRESA SHPK & 
AGRI KONSTRUKSION 

67,043,814  
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