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prej 1.299.000 lekë (një milion e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t, Rr.”Dora 
d’Istria”, nr.2, Tiranë, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të 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, do të 
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 
“Për prokurimin publik”. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12/06/2015. 
Ankesa të paraqitura: Nuk ka. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 22.06.2015] 
Për: Bashkimin e Operatoreveekonomike"Ecuala" Shpk  me NIPT L06614601Rdhe "HP Studio" 
Shpkme NIPT L32229030G. 
 
Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozime”me objekt:“Mbikqyrja e punimeve për objektet: 
“Ndërtimi i shëtitores, kuz, tek Liqeni i Farkës, Tiranë”, “Rehabilitimi i kryqëzimit të Shkozës, 
Tiranë” dhe "Sistemim Asfaltim i rrugës nga Bashkia e Vlorës deri tek Spitali, Vlorë”.   
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrja e punimeve për objektet: “Ndërtimi i shëtitores, kuz, 
tek Liqeni i Farkës, Tiranë”, “Rehabilitimi i kryqëzimit të Shkozës, Tiranë” dhe "Sistemim Asfaltim 
i rrugës nga Bashkia e Vlorës deri tek Spitali, Vlorë”.   
 
Kohëzgjatja:7muajnga data e nënshkrimittëkontratës. 
Fondi limit: 1.310.165 (njëmilion e treqind e dhjetëmijë e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa 
tvsh. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
Data e zhvillimittëprocedurëssëprokurimit: Date 01.06.2015. 
Publikimetëmëparshme(nësezbatohet): Nukkapatur. 
 
Njoftojmë se, kanëqënëpjesëmarrësnëprocedurëkëtaofertues me vleratpërkatësetëofruara pa tvsh: 
 

Nr. Emertimi I Shoqerise 
Vlera e ofertes pa 
tvsh 

1 "NOVATECH STUDIO" SHPK                   589,400  

2 "ECUALA" SHPK & "HP STUDIO" SHPK               1,019,000  

3 "TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING" SHPK               1,049,000  



Buletini Nr.25, datë 29 Qershor 2015                                            Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           103/421  

 

4 "INFRA KONSULT" SHPK               1,091,804  

5 "DERBI - E" SHPK               1,180,000  

6 "ERSI M" SHPK & "ASH ENGINEERING" SHPK               1,185,000  
 
Jane skualifikuarofertuesit e meposhtem me arsyetperkatese: 
  
“Novatech Studio” shpk per arsye se: Nukplotesonkerkesen per pikat e kerkuarate licenses, 
pasimungonpika e licenses NS 11. 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. 
“Derbi - E” shpk per arsye se: Nukplotesonkerkesen per shlyerjen e 
tëgjithadetyrimevetëmaturuaratëenergjisëelektriketëkontratavetëenergjisëqëkaoperatoriekonomikqë
është i regjistruarnëShqipëri, pasinukkashlyerdetyrimet per muajin mars 2015, detyrimky I 
maturuarditen e hapjes se ofertave. Oferta ne formularin e oferteseshteshenuargabim ne Shumen 
610.000 leke, nderkoheqengakontrolli I veprimevearitmetikerezultontejete 1.180.000 leke me 
njegabim me temadh se 2%. 
 
 
Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, informojmëBashkimin e 
Operatoreveekonomike"Ecuala" Shpk  me NIPT L06614601R dhe "HP Studio" Shpk me NIPT 
L32229030G,se oferta e paraqitur, me njëvlerë1.019.000 (njemilion e nentembedhjetemije) 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 Klasifikimitështëbërënëdatë10.06.2015. 
Ankesa: Nukkapatur. 
 
 
 
 


	DREJTORIA E PËRGJITHËSHME  NR. 2 E PUNËTORËVE TË QYTETIT
	Biometric Albania Shpk; NIPT – i: J 61827062 E
	Biometric Albania Shpk; NIPT – i: J 61827062 E
	Operatori Ekonomik – Andi - A sh.p.k. NIPT: J 77319036 T
	Vlera: 840,025 (tetëqind e dyzetë mijë e njëzetë e pesë lekë pa tvsh).
	- O.P. nuk ka hedhur në sistem dokumentat që vërteton se subjekti juaj: a) nuk është në process falimentimi, b) nuk është dënuar për shkeljë penale, në perputhje me Nenin45/1 të LPP, c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, qe lid...
	UDREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PËRMET
	Adr:      Rr: “Hajredin Shtino”, pallati:”Emira”, kulla 1, Ap.45, Tiranë.
	KRITERET PËR PJESEMARRJE, KUALIFIKIM DHE VLERESIM TE OFERTES
	Autoriteti shitës kualifikon në procedurat e ankandit çdo kandidat ose ofertues vetëm kur paraqet: a) Formularin e sigurimit të ofertës për shumën dhe vlefshmërinë e kërkuar në dokumentet standarde të ankandit; b) Vërtetimin nga Qendra Kombëtare e Reg...
	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
	NJOFTIM PER BOTIM PËR
	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
	NJOFTIM PER BOTIM PËR
	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
	NJOFTIM PER BOTIM PËR
	AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE
	Njoftim për  vende te lira pune


