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Operatori “Nazeri - 2000” sh.p.k. NIPT K31422029Q me vlerë të ofertës 1.560.938,4 (një milion e 
pesëqind e gjashtëdhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e tetë presje katër) Lekë. 
Operatori “Trezhnjeva” sh.p.k. NIPT K19303605O me vlerë të ofertës 1.573.562,88 (një milion e 
pesëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e dy presje tetëdhjetë e tetë) Lekë. 
 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:  Nuk u skualifikua asnjë operator. 
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Operatorin “2 L X” sh.p.k. NIPT 
K77523502A, Adr. Lagjia “Beslidhja”, Godina përballë Gjykatës, Kati I II-të, Lezhë, [emri dhe 
adresa e ofertuesit të shpallur fitues]  se oferta e paraqitur, me vlerë të ofertës 1.552.068 (një milion 
e pesëqind e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëdhjetë e tetë) Lekë, [shuma përkatëse e shprehur në fjalë 
dhe shifra]  është identifikuar si oferta e suksesshme.  
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Posta Shqiptare Sh.a. Terminal Center, Kthesa e 
Kamzes, Tiranë, zyra prokurimeve, kati III [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e 
kontaktit] 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, kontrata do t’i 
akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me vlere 
1.560.938,4 (një milion e pesëqind e gjashtëdhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e tetë presje katër) 
Lekë, [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për 
prokurimet publike nr. 9643 date 20.11.2006. 
 
Është bërë njoftimi i klasifikimit të ofertave me datë 04.08.2015..  
Ankesa: ka ose jo: Brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji kemi patur ankesa nga operatorët 
ofërtues “Nazeri - 2000” sh.p.k.; “Eurogjici-Security” sh.p.k.; “Trezhnjeva” sh.p.k..  
Në zbatim të ligjit 9643 “Për Prokurimet Publike” janë trajtuar ankesat dhe u është kthyer përgjigje 
operatorëve ankimues. 
Opëratorët ankimues “Nazeri - 2000” sh.p.k.; “Eurogjici-Security” sh.p.k.; “Trezhnjeva” sh.p.k. 
kanë vazhduar ankesat në Komisionin e Prokurimit Publik. 
Pas trajtimit të ankesave Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin Nr. 390/2015, datë 
15.06.2015, ka vlerësuar të drejta veprimet e Autoritetit kontraktor duke lejuar vazhdimin e 
procedurës.  
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 22.06.2015] 
Për: Bashkimin e Operatoreveekonomike"Infratech" Shpk me NIPT K91628001Ddhe  "Vler Invest" 
Shpk me NIPT K81721022P. 
 
Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozime”me objekt:  “Mbikqyrja e punimevepërobjektet: 
“Ndërtimi i rrugëvenëqendërtëfshatitJorgucat”, “Rikonstruksiondheasfaltimi i 
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rrugëssëfshatitPeshtan, KomunaQendër, Tepelenë” dhe “Rruga e fshatitGoranxi, KomunaDropull I 
Siperm, QarkuGjirokaster”.   
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrja e punimevepërobjektet: “Ndërtimi i 
rrugëvenëqendërtëfshatitJorgucat”, “Rikonstruksiondheasfaltimi i rrugëssëfshatitPeshtan, 
KomunaQendër, Tepelenë” dhe “Rruga e fshatitGoranxi, KomunaDropull I Siperm, 
QarkuGjirokaster”.   
 
Kohëzgjatja:8muajnga data e nënshkrimittëkontratës. 
Fondi limit: 968.144 (nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetëmijë e njëqind e dyzet e katër)lekë pa tvsh. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
Data e zhvillimittëprocedurëssëprokurimit: Date 04.06.2015. 
Publikimetëmëparshme(nësezbatohet): Nukkapatur. 
 
Njoftojmë se, kanëqënëpjesëmarrësnëprocedurëkëtaofertues me vleratpërkatësetëofruara pa tvsh: 
 

Nr. Emertimi I Shoqerise 

Vlera e 
ofertes pa 
tvsh 

1 "NOVATECH STUDIO" SHPK 
                  
435,190  

2 "ZENIT 06" SHPK 
                  
500,000  

3 
"HE & SK" SHPK &"TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING" 
SHPK 

                  
726,107  

4 "INFRATECH" SHPK & "VLER INVEST" SHPK 
                  
789,515  

5 "INFRA KONSULT" SHPK 
                  
806,786  

6 "ERSI M" SHPK & "ASH ENGINEERING" SHPK 
                  
900,000  

 
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”. 
“Zenit 06” shpk per arsye se: Nukplotesonkerkesen per pikat e nevojshmete licenses, 
pasimungonpika NP5 e licenses. Nukplotesonkerkesen per stafinteknikpasiinxhinieri Spiro 
Pleqinukeshte I licensuar per mbikqyrjekolaudim, por per projektimdhezbatimpunimesh. 
Bashkimin e 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. 
 
Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, informojmëBashkimin e 
Operatoreveekonomike"Infratech" Shpk me NIPT K91628001D dhe  "Vler Invest" Shpk me NIPT 



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           110/421  

 

K81721022P,se oferta e paraqitur, me njëvlerë789.515 (shtateqind e tetedhjete e nentemije e 
peseqind e pesembedhjete) 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 Klasifikimitështëbërënëdatë12.06.2015. 
Ankesa: Nukkapatur. 

 
BASHKIA  KORCE 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 
 
Date  22.06.2015 
Nga: Bashkia Korce, rruga “28 Nentori”, 082 243353. 
Për: Shoqerine “R.S & M”sh.p.k,Adresa:Tirane , autostrade Km2 
 
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim 
Objekti: “Vijezimi i rrugeve” 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo   kontrate  ka per qellim vijezimin e rrugeve te qytetit Korce 
 
Fondi limit:  1.912.275  lek 
 
Burimi i financimit: Te ardhurat e bashksie 
Shpenzim  
 
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 09.06.2015 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] - 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X 
 
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 
 
1. Shoqeria “R.S & M”sh.p.k, Nipt Nr K32203002I me vleren: 
1.855.615 (nje milion e teteqind e pesedhjete e pese mije e gjashteqind   e pesembedhjete)lek 
Eshte s’kualifikuar ofertuesi i meposhtem:Nuk ka 
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