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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, 
Nr.1, 1001, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 
(pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 
akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar , oferta e të cilit ështe dorëzuar me një 
vlerë të përgjithshme prej 52,470,297 (pesedhjete e dy milion e katerqind e shtatedhjete mije e 
dyqind e nentedhjete e shtate) lekë pa TVSH ,  siç parashikohet në Nenin 58 pika 5  të Ligjit Nr. 
9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar). 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:   01.07.2015 
Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Nenit 
63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në bazë të 
Kreut X,Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 
publik”, pranë Autoritetit Kontraktor,Bashkia Tiranë nuk është paraqitur asnjë ankesë. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 10.07.2015] 
Për: Shoqerine “Alb Garden” shpk me NIPT K37513520N.  
 
Procedura e prokurimit: “Procedure e Hapur” me objekt :  “Rehabilitimi i gjelbërimit anësor 
dhe vendqëndrimeve të përkohëshme,  segmenti rrugor  Lushnje-Berat, LOTI 1”. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe vendqëndrimeve të 
përkohëshme,  segmenti rrugor  Lushnje-Berat, LOTI 1”. 
 
Kohëzgjatja: 18 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. 
Fondi limit: 24.740.500 (njëzet e katër milion e shtatëqind e dyzet mijë e pesëqind)   lekë pa 
tvsh. 
 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 11.06.2015. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se ka marre pjese ne kete procedure shoqeria “Alb Garden” shpk me vlere te ofertes 
22.959.826 leke pa tvsh. 
 
Nuk eshte skualifikuar asnje operator ekonomik. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine “Alb Garden” shpk me 
NIPT K37513520N, se oferta e paraqitur, me vlerë 22.959.826  (njezet e dy milion e nenteqind e 
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pesedhjete e nente mije e teteqind e njezet e gjashte)   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 01.07.2015. 
Ankesa: Nuk ka patur. 
 

AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 
10.07.2015 
Për: Operatorin ekonomik “EUROMED”shpk NIPT K71718021P Blv Bajram Curri, Pll 298 H 16 
1004  Tiranë, SHQIPËRI 
Procedura e prokurimit: E hapur 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje e Terreneve Kimikateve dhe Reagentëve laboratorikë për 
nevoja të AKU”. 
 
Fondi limit: 4.166.700 (katërmilionenjëqindegjashtëdhjetegjashtëmijeshtatëqind) Lekë pa TVSH, 
akorduar nga Buxheti i Shtetit për vitin 2015 
 
Kohëzgjatja e kontratës: nga momenti i nënshkrimit të kontrates deri në fund të vitit. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 17, datë 04Maj 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. Operatori ekonomik “ALMEDICAL”shpk          NIPT K21511002I          
Vlera 3.529.370 (tre milion e pesëqindenjëzetenënëtmijë e treqinde shtatëdhjetë)  Lekë pa TVSH 
 
2. Operatori ekonomik EUROMED” sh.p.k   NIPT K71718021P              
Vlera 4.140.152 (katërmilion e njëqindedyzetmijë e njëqindepesëdhjetedy) Lekë pa TVSH  
 
3.Operatori ekonomik  “GENIUS” shpk    NIPT 63121801C  


	Për Lotin 1 janë skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “MONTAL” sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Ope...
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “BYLIS PHARMA” sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ...

	Për Lotin 2 janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “BYLIS PHARMA” sh.p.k. në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga...
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...

	1.  “Biometric Albania”                                               NIPT J61827062E
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “Biometric Albania” sh.p.k, NIPT J61827062E, është identifikuar si oferta e suksesshme për Loti 1: Reagent per testin e djerses me një vlerë të përgjithshme te ofertes pre...
	2.  “FEDOS” sh.p.k.                                       NIPT K01514009I
	Adr:      Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla G&P, Kati i I-rë, Nr. 2, Tiranë.
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “Biochem NRP” sh.pk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotin 2 me vlerë si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “GENIUS” sh.pk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotin 5 me vlerë si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “BIOMETRIC ALBANIA” shpk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “Gen-Alb Farma” shpk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “FEDOS” shpk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Lot12 Magnezium sulfate        25%-10 ml                           Flakon
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me    adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me   adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me   adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me   adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me    adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:   Shoqeria “Zenit 06” shpk, me Nipt K61731002D dhe me adrese te ushtrimit te Biznesit : Rruga “Myrteza Topi” Nd 18 Ap 38, Tirane.
	Data e lidhjes se kontrates 10/07/2015
	Rruga “Adem Jashari”, Ndërtesa 4, Hyrja 10, Njësia Bashkiake    Nr. 5, Tiranë
	Nipt K71401004W
	Fiton  Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.
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