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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Inspektoriatit Shtetëror Teknik dhe Industrial 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 
s;ka 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 07.08.2015 
Ankesa: s’ka 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Data: 17.08.2015 
 
Për: “Gllavenica” sh.p.k, lagje “5 Shkurti, Bulevardi “4 Heronjtë”, godina nr.2, Kati 4, Ballash 
 
Proçedura e prokurimit: Tender i hapur 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i shkollës 9 – vjeçare fshati Sheq Musalalaj, 
Komuna Frakull”. 
 
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, 18.05.2015  
 
Njoftojmë se kanë qënë pjesëmarrës në proçedurë ofertuesit me vlera përkatëse të ofruara: 
 

1. BOE “Glavenica” sh.p.k. & “Vllaznia” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 16,010,614 
Lekë (pa TVSH). 

2. “Kevin Konstruksion” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 19,818,369 Lekë (pa TVSH). 
3. “Beladi” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 21,950,547 Lekë (pa TVSH). 
4. “Junik” sh.p.k., me vlerë të përgjithshme prej 22,513,123 Lekë (pa TVSH).  
5. BOE “Filipi” sh.p.k. & “Shendelli” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 17,689,725 Lekë 

(pa TVSH). 
6. “Leon Construction” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme prej 21,695,282 Lekë (pa TVSH). 
7. “Derveni 1” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 22,498,413 Lekë (pa TVSH). 
8. “Shendelli” sh.p.k, ka paraqitur vetëm ekstraktin e QKR 
9. “Shamo Construction” sh.p.k, me vlerë të përgjithme prej 20,268,533 Lekë (pa TVSH). 
10. BOE “ICC Group” sh.p.k. & “Ergi” sh.p.k, me një vlerë të përgjithshme prej 22,508,138 

Lekë (pa TVSH). 
11. BOE “Ngrecan 1984” sh.p.k. & “Anbi” sh.p.k, me një vlerë të përgjithshme prej 15,082,327 

Lekë (pa TVSH). 
12. “Aurora Construction” sh.p.k, me një vlerë të përgjithshme prej 18,858,725 Lekë (pa 

TVSH). 
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13. BOE “Jogi” sh.p.k. & “Spektri” sh.p.k, me një vlerë të përgjithshme prej 17,709,675 Lekë 
(pa TVSH). 

14. BOE “Boshnjaku B” sh.p.k. & “Heko” sh.p.k, me një vlerë të përgjithshme prej 17,757,038 
Lekë (pa TVSH). 

15. “Be Is” sh.p.k, me një vlerë të përgjithshme prej 21,167,318 Lekë (pa TVSH). 
16. “Eral Construction” sh.p.k, me një vlerë të përgjithshme prej 19,040,955 Lekë (pa TVSH). 
17. “Ed Construction” sh.p.k, me një vlerë të përgjithshme prej 23,300,415 Lekë (pa TVSH). 

 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  
 

1. “Aurora Konstruksion” sh.p.k, pasi vërtimi i xhiros mesatare te realizuar që ka paraqitur 
ështe pa datë, duke ebërë të pavlefshëm këtë dokument.   

2. “Junik” sh.p.k, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur faturën e maturuar te fundit te 
pagesës se energjisë elektrike, si dhe nuk ka paraqitur konfirmim që ka paguar të gjitha 
taksat vendore ne siltë e Tiranës dhe Lezhës. 

3. BOE “Filipi” sh.p.k. & “Shendelli” sh.p.k, pasi operatori “Shendelli” ka paraqitur ofertë 
edhe si operator më vehte. 

4. “Derveni 1” sh.p.k, pasi operatori ka paraqitur deklaratën e gjëndjes bankare me një 
shumë më të vogël nga ajo që është kërkuar. 

5. “Shëndëlli” sh.p.k, ka paraqitur vetëm ekstraktin e QKR si dhe ka ofertuar edhe si 
bashkim opertatorësh bashkë me “Filipi” sh.p.k. 

6. “Shamo Construction” sh.p.k, pasi operatori nuk plotëson kriterin e punëve të ngjashme. 
7. BOE “ICC Group” sh.p.k. & “Ergi” sh.p.k, pasi ICC group nuk plotëson kriterin e 

punëve të ngjashme. 
8. BOE “Ngrecan 1984” sh.p.k. & “Anbi” sh.p.k, pasi bilancet e paraqitura nga Anbi janë 

të pa çertifikuara nga DRT 
9. BOE “Jogi” sh.p.k. & “Spektri” sh.p.k, pasi bashkimi i operatorëve nuk plotëson kriterin 

e punëve të ngjashme. 
10. BOE “Boshnjaku B” sh.p.k. & “Heko” sh.p.k, pasi bilancet e paraqitura nga “Heko” 

janë të pa çertifikuara nga DRT, nuk disponon liçencat për punimet e veta, si dhe nuk ka 
paraqitur faturën e maturuar te fundit te pagesës se energjisë elektrike 

11. “Eral Construction” sh.p.k, pasi bashkimi i operatorëve nuk plotëson kriterin e punëve të 
ngjashme si dhe nuk ka paraqitur faturën e maturuar te fundit te pagesës se energjisë 
elektrike. 

12. “Be IS” sh.p.k, pasi ne dokumentacion e paraqitur që ka të bëjë me makinireritë, nuk ka 
autobot uji.   

13. “Leon” sh.p.k, pasi kontratrata e qerasë për mjetin “mini eskavator” mbaron në datë 
13.08.2015, para afatit të mbarimit të kontratës. Gjithashtu kontrata e qerasë për mjetin 
autovinç mbaron në datë 24.12.2015, datë kjo e cila është para përfundimit të periudhës 
së garancisë së kontratës. Si rrjedhojë është gjykuar që operatori në fjalë nuk e disponon 
mjetin.  

14. “Ed Construction” sh.p.k, pasi operatori nuk ka paraqitur vërtetimin e dytyrimeve 
vendore për Bashkinë Kamëz 

 
* * * 
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Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë “Gllavenica” sh.p.k, lagje “5 
Shkurti”, Bulevardi “4 Heronjtë”, godina nr.2, Kati 4, Ballash se me ofertën prej 16,010,614 
Lekë (pa TVSH), është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, rruga “Sami Frashëri”, nr. 
10, Tiranë, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç 
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij 
njoftimi.   
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2007 
“Për prokurimin publik” . 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë: Në datë 19.06.2015 
Ankesa:  
1. Ankesë nga ana operatorit ekonomik “Filipi” me datë 15.05.2015, e cila ka marrë përgjigje nga 
Autoriteti Kontraktor me datë 18.05.2015. 
 

OSHEE SH.A  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Per: ERZENI/SH shpk me NIPT J66902027T dhe me seli: Lagja Bahcallek, Shkoder  
 
Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje kapikorda, morseta, aksesore per linja, etj për nevoja të 
OSHEE sh.a, me fond limit prej 126,500,000  (Njëqind e njëzet e gjashte milion e pesëqind mijë) 
lekë pa TVSH) lekë pa TVSH lekë pa TVSH me afat per levrimin prej 30 (tridhjete) dite nga data e 
nenshkrimit te kontrates. 
 
Publikime të mëparshme: nuk ka patur 
 
Buletini i Njoftimeve Publike  Nr 22 date 08.06.2015. 
 
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: 
 

1. Bashkimi i shoqerive EN-EL shpk me NIPT L2240511A dhe ACI MOBILE shpk me 
NIPT K12120003E ka paraqitur nje vlere prej 119,472,500 (njeqind e nentembedhjete 
milion e katerqind e shtatedhjete e dy mije e peseqind) leke pa TVSH. 

2. Shoqeria ETS shpk me NIPT K21307003N ka paraqitur nje vlere prej 124,516,218 
(njeqind e njezet e kater milion e peseqind e gjashtembedhjete mije e dyqind e 
tetembedhjete) leke pa TVSH. 
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