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Shoqerite 4 A-M sh.p.k dhe  INTRACOM  shpk  per mosplotesim te kerkesave te vecanta 
kualifikuese.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin  
FASTECH shpk   NIPTI Fastech sh.p.k, NIPTI  J81609010U, se oferta oferta  e paraqitur   prej tyre 
,  është   identifikuar si oferta  e suksesëshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Zyres Qëndrore të Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme , adresa: “ Rr Jordan Misja kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të 
sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e 
marrjes së këtij  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj  sic parashikohet ne nenin 4958 te ligjit nr.9643 date 20.11.2006 
“ Per prokurimin publike”. 
 
Njoftimi i klasifikimit është bërë më datë 08.06.2015. 
Ankesa   :     Nuk ka . 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 19.06.2015] 
Për: Operatorinekonomik“Taulant”shpk me NIPT K61617040L 
 
Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozime”me objekt:“Mbikqyrja e punimevepërobjektet: 
“Rikonstruksioni i rrugësAdë (karburanti)-Frakull e Vogël, komunaFrakull”, “Rikonstruksioni i 
rrugësLevan – Shtyllas, komunaLevan” dhe “Sistemim asfaltim i rrugës Toshkëz – Zhalizhan – 
Mazhaj, komuna Allkaj”.   
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrja e punimevepërobjektet: “Rikonstruksioni i rrugësAdë 
(karburanti)-Frakull e Vogël, komunaFrakull”, “Rikonstruksioni i rrugësLevan – Shtyllas, 
komunaLevan” dhe “Sistemim asfaltim i rrugës Toshkëz – Zhalizhan – Mazhaj, komuna Allkaj”.   
 
Kohëzgjatja:6 muajnga data e nënshkrimittëkontratës. 
 
Fondi limit: 1.514.396 (njëmilion e pesëqind e katërmbëdhjetëmijë e treqind e nëntëdhjetë e 
gjashtë)lekë pa tvsh. 
 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
 
Data e zhvillimittëprocedurëssëprokurimit: Date 02.06.2015. 
Publikimetëmëparshme(nësezbatohet): Nukkapatur. 
 
Njoftojmë se, kanëqënëpjesëmarrësnëprocedurëkëtaofertues me vleratpërkatësetëofruara pa tvsh: 
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Nr. Emertimi I Shoqerise 

Vlera e 
ofertes pa 
tvsh 

1 "NOVATECH STUDIO" SHPK 
                  
681,300  

2 "CEC GROUP" SHPK 
                  
790,000  

3 "ZENIT 06" SHPK 
                  
900,000  

4 "EDIFAT" SHPK 
              
1,044,925  

5 "VLER INVEST" SHPK & "INFRATECH" SHPK 
              
1,181,100  

6 
"TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING" SHPK & 
"HE&SK" SHPK 

              
1,212,050  

7 "INFRA KONSULT" SHPK 
              
1,261,997  

8 "TAULANT" SHPK 
              
1,314,000  

9 "ERSI M" SHPK & "ASH ENGINEERING" SHPK 
              
1,370,000  

 
Jane skualifikuarofertuesit e meposhtem me arsyetperkatese: 
  
“Novatech Studio” shpk per arsye se: Oferta e paraqitureshte me e ulet se vleraminimale e lejuar e 
percaktuar ne nenin 7 teVendimitteKeshillitteMinistraveNr. 704, datë 29.10.2014 “Për miratimin e 
manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”. 
“C.E.C. Group” shpk  perarsye se: Oferta e paraqitureshte me e ulet se vleraminimale e lejuar e 
percaktuar ne nenin 7 teVendimitteKeshillitteMinistraveNr. 704, datë 29.10.2014 “Për miratimin e 
manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”. 
“Zenit 06” shpk per arsye se: Nukplotesonkerkesen per pikat e nevojshmete licenses, 
pasimungonpika NP5 e licenses. 
“Edifat” shpk per arsye se: Nukplotesonnumrin e kerkuartetepunesuarve. 
Bashkimi i shoqerive “Vler Invest” shpkdhe “Infratech” shpk  perarsye se: Oferta e paraqitureshte 
me e ulet se vleraminimale e lejuar e percaktuar ne nenin 7 teVendimitteKeshillitteMinistraveNr. 
704, datë 29.10.2014 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, 
projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”. 
Bashkimi i shoqerive “Transport Highway Consulting” shpkdhe “HE&SK” shpk per arsye se: 
Oferta e paraqitureshte me e ulet se vleraminimale e lejuar e percaktuar ne nenin 7 
teVendimitteKeshillitteMinistraveNr. 704, datë 29.10.2014 “Për miratimin e manualit të tarifave 
për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”. 
“Infra Konsult” shpk per arsye se: Nukplotesonkerkesen per 
stafinteknikpasimungondokumentacioni per inxhinierinhidroteknik. 
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Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, informojmëoperatorinekonomikTaulant” shpk, me 
NIPT K61617040L,se oferta e paraqitur, me njëvlerë1.314.000 (nje million e treqind e 
katermbedhjetemije) lekë pa TVSHështëidentifikuarsioferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i luturtëparaqisnipranëAutoritetitKontraktor: 
 
• FondiShqiptar 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 Klasifikimitështëbërënëdatë11.06.2015. 
Ankesa: Nukkapatur. 

 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

  
Per shoqerine: RIKON AL shpk  me NIPT L22119010H dhe me adrese: Rruga Pjeter Bogdani,  Nr 
11/1, Tirane 
 
Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi i printimit”, me fond limit prej 42,124,000 (dyzet e dy 
milion e njeqind e njezet e kater mije) leke pa TVSH. me afat  sherbimi per 12 muaj nga data e 
nenshkrimit te kontrates. Implementimi i pajisjeve duhet te jete brenda 30 ditesh nga firmosja e 
kontrates 
 
Publikime të mëparshme: nuk ka patur 
 
Buletini i Njoftimeve Publike  Nr 10 date 16.03.2015. 
 
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: 
Shoqeria BT SOLUTION shpk me NIPT J61817047D ka paraqitur nje vlere prej 39,620,000 
(tridhjete e nente milion e gjashteqind e njezet mije) leke pa TVSH. 
Shoqeria DUNA ALBANIA shpk me NIPT L1151101Q ka paraqitur nje vlere prej 22,300,000 
(njezet e dy milion e treqind mije) leke pa TVSH. 
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