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3. OE  “PC Store” s hpk                                               Numri i  NIPT-it: L01 606034A 
Vler a e ofertës është:  6,945,400 (gjasht ëmilion  e nëntëqind  e dyzet  e pesëmij ë e  katërqind) lekë 
(pa TVSh)  
 

Njof timi i Klasifik imit është bërë në datë: 08.09.2015 
Ankesa: Nuk Ka.  
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Data: 17.09.2015 
Për: “Varaku E” sh.p.k, fshati Xhafëzotaj, Durrës, 
 
Proçedura e prokurimit: Tender i hapur 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i rrugës Grykë Manati – Kolsh & ndërtim i 
rrugës se varrezave”. 
 
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, 06.07.2015  
 
Njoftojmë se kanë qënë pjesëmarrës në proçedurë ofertuesit me vlera përkatëse të ofruara: 
 

1. “Varaku E” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 30,236,150 Lekë (pa TVSH). 
2. BO “Kombeas” sh.p.k. & “Haziri” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 32,548,026 Lekë (pa 

TVSH). 
3. BO “Sireta 2F” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 28,888,888 Lekë (pa TVSH). 
4. BO “Shqiponja M” sh.p.k. & “Karl Gega” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 34,674,108 Lekë 

(pa TVSH).  
5. BO “Ndërtuesi 2000” sh.p.k. & “En Bi Power” sh.p.k, me vlerë 36,693,270 Lekë (pa 

TVSH). 
6. BO “Nika” sh.p.k. & “Elkri” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 36,689,967 Lekë (pa TVSH)  
7. “4 A-M” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 38,464,755 Lekë (pa TVSH). 
8. “Bean” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 38,724,914 Lekë (pa TVSH). 
9. “Curri” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 38,944,920 Lekë (pa TVSH). 
10. “Company Riviera 2008” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 39,505,568 Lekë (pa TVSH). 
11. BO “Liqeni VII” sh.p.k. & “Shkëlqimi 07” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 39,578,700 

Lekë (pa TVSH). 
12. “Albavia” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 40,832,001 Lekë (pa TVSH). 
13. “Be Is” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 43,494,519 Lekë (pa TVSH). 
14. BO “Denis 05” sh.p.k. & “Xhast” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 45,323,746 Lekë (pa 

TVSH). 
15. “Leon Konstruksion” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 45,391,436 Lekë (pa TVSH). 
16. “Ulza Ndërtim” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 48,723,652 Lekë (pa TVSH). 
17. “Kthella” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 49,733,579 Lekë (pa TVSH). 
18. “Sprataku” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 49,804,230 Lekë (pa TVSH). 
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19. “ANK” sh.p.k, me vlerë të përgjithshme 52,467,156 Lekë (pa TVSH). 
 
 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  
 
Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Kombeas” sh.p.k. (40%) dhe “Haziri” sh.p.k. (60%) për 
arsye se: 
 
Shoqëria “Haziri” sh.p.k, nuk ka paraqitur diplomën e ing. gjeodet.  
 
Shoqëria “Haziri” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për ing hidroteknik, ndërkohë që ka 
marrë përsipër punime që kërkojnë pjesëmarrjen e këtij specialisti.  
 
Shoqëria “Haziri” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për mjetet autobitumatriçe dhe 
asfaltoshtruese, ndërkohe që ka marrë përsipër asfaltet.  
 
Shoqëria “Haziri” sh.p.k, nuk ka paraqitur deklaratën për angazhimin e inxhinierëve.  
 
Shoqëria “Kombeas” sh.p.k, nuk ka paraqitur vërtetim nga tatimet. Ka paraqitur një kontratë për 
shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të datës 17.04.2015, por nuk ka asnjë të dhënë për ecurinë e 
mëtejshme. Vërtetimi është përtej afatit 3 mujor. 
 
Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Shqiponja M” sh.p.k, (56%) dhe “Karl Gega” sh.p.k, 
(44%) për arsye se: 
 
Shoqëria “Shqiponja M” sh.p.k, nuk plotëson numrin e punëtorëve. Numri mesatar i punonjësve të 
deklaruar është 25 punonjës në muaj, ndërkohë që me përqindjen e punëve që ka marrë përsipër i 
takon të ketë 28 punonjës. 
 
Shoqëria “Shqiponja M” sh.p.k, nuk plotëson gjëndjen në bankë, pasi ka në bankë rreth 2.540.000 
Lekë, ndërsa sipas përqindjes në bashkimin e shoqërive duhet të ketë rreth 3.175.000 Lekë. 
 
Bashkimin e përkohshëm i shoqërive “Ndërtuesi 2000” sh.p.k, (28%) dhe “En Bi Power” 
sh.p.k, (72%) për arsye se: 
 
Shoqëria “En Bi Power” sh.p.k, nuk plotëson kërkesën për punën e ngjashme. Ka paraqitur 
kontratën për ndërtimin e rrjetit shpërndarës të tensionit të mesëm të nënstacionit Prishtina 7, por 
kjo punë nuk ka asgjë të përbashkët me punën që prokurohet. 
 
Shoqëria “En Bi Power” sh.p.k, nuk disponon pikën e liçencës NS18.  
 
Shoqeria “En Bi Power” sh.p.k, nuk plotëson kërkesën për disponimin e mjeteve për shtresat 
rrugore, ndërkohë që ka marrë përsipër të kryejë punime të tilla. 
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Bashkimin e përkohshëm i shoqërive “Nika” sh.p.k, (32.1%) dhe “Elkri” sh.p.k, (67.9%) për 
arsye se: 
 
Shoqeria “Elkri” sh.p.k, nuk plotëson kërkesën për punët e ngjashme, pasi vlara e punës së 
ngjashme që ka paraqitur, realizuar në tre vitet e fundit, është 16.739.633 Lekë (pa TVSH)  
 
 
nga 28.350.000 Lekë që duhet të ishte si pjesëmarrës i bashkimit të shoqërive me përqindjen më të 
madhe. 
 
“4 A-M” sh.p.k, për arsye se: 
 
Nuk plotëson kërkesën për disponimin e çertifikatës ISO 14001:2004 pasi nga verifikimi në sistem 
çertifikata e paraqitur rezulton e pavlefshme 
 
Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Liqeni 7” sh.p.k, (42.5%) dhe “Shkëlqimi 07” sh.p.k, 
(57.5%) për arsye se: 
 
Shoqëria “Shkelqimi 07” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e taksave vendore 
në Tiranë, vend ku kjo shoqëri ushtron aktivitet, referuar ekstraktit të QKR. 
 
Bashkimin i përkohshëm i shoqërive “Denisi 05” sh.p.k, (80%) dhe “Xhast” sh.p.k, (20%) për 
arsye se: 
 
Shoqëria “Xhast” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e taksave vendore në Golaj 
– Kukes, vend ku kjo shoqëri ushtron aktivitet, referuar ekstraktit të QKR. 
 
Shoqërinë “A.N.K.” sh.p.k, për arsye se: 
 
Shoqëria “A.N.K.” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e taksave vendore në 
Korçë, Durrës etj, vende ku kjo shoqëri ushtron aktivitet, referuar ekstraktit të QKR. 
 

* * * 
 
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë “Varaku E” sh.p.k, fshati Xhafëzotaj, 
Durrës, se me ofertën e paraqitur në shumën 30,236,150 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”. 
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë: Në datë 09.09.2015 
Ankesa:  
1. Ankesë nga ana e operatorit ekonomik “4 – AM” sh.p.k, me datë 04.09.2015 dhe ka marrë 
përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 08.09.2015. 
 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 
Për: Infosoft Systems shpk me NIPT L61820021C, Adresa: Rruga Murat Toptani, Gjergji Center, 
Tiranë. 
 
Procedura e prokurimit: e hapur mbi kufirin e lartë monetar-prokurim me mjete elektronike, 
mallra, Ref: REF: 275/22.06.2015; 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  
“Ngritja e sistemit E-PRESCRIPTION për shërbimin shëndetësor (Sistemi informatik i rregjistrimit 
të recetave elektronike në Republikën e Shqipërisë)” 
 
Fondi limit në total: 733.993.227 (shtatëqind e  tridhjetë e tre  milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e 
tre mijë e dyqind e njëzet e shtatë) Lekë pa TVSH 
 
Data e zhvillimit të tenderit: 12/08/2015 
 
Kohëzgjatja e kontratës:  

- Afati realizimit të projektit brënda 36 muajve nga data e lidhjes së kontratës (sipas grafikut 
të punimeve të hartuar nga projektuesit dhe të miratuar nga Enti Kontraktor). 

- SLA: 4 vjet.  (Zhvillohet në zbatim të  VKM-së Nr. 710, datë 21.08.2013 “Për krijimin dhe 
funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe 
marrëveshjeve të nivelit të shërbimit” fillon menjëherë nga momenti i marrjes në dorëzim 
nga porositësi të pajisjes hardware, të aplikacionit, licencës, sipas Udhëzimit Nr. 4099 datë 
03.11.2014 të Ministrit për Inovacionin dhe Administratën Publike.) 

 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  oferta ekonomikisht më e favorshme  
 
Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. Emri i plotë i shoqërisë: Intracom Telecom Albania   
numri i NIPT-it: Nuk ka paraqitur asnjë dokument 
Vlera (me numra dhe fjalë): Nuk ka paraqitur asnjë dokument 
 
2. Emri i plotë i shoqërisë: Trashëgim Dule 
numri i NIPT-it: Nuk ka paraqitur asnjë dokument 
Vlera (me numra dhe fjalë): Nuk ka paraqitur asnjë dokument 
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