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Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 03/09/2015 
Publikime të mëparshme:  Jo 
Publikuar ne Buletinin e datës 31/08/2015 
 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 

1. Operatori ekonomik “R & R Group” sh.p.k                      NIPT: K81415001A  
Vlera: 1.780.620 (një milion e shtatëqind e tetëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëzetë) lekë pa 
TVSH. 

 
 
2. Operatori ekonomik “AE Grup” sh.p.k                            NIPT: L42230012O 

Vlera: 1.949.160 (një milion e nëntëqind e dyzetë e nëntë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) 
lekë pa TVSH 

Eshtë skualifikuar për arsye si më poshtë: 
- Operatori ekonomik “AE Grup” sh.p.k nuk plotëson ofertën teknike sipas shtojcës 10. 

 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “R & R Group” 
sh.p.k se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.780.620 (një milion e shtatëqind e 
tetëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëzetë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë rruga “5 
Maji” pranë Medresesë, Tiranë, me nr tel: +355 4 2225572, kopjen e nënshkruar të formularit të 
kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 
(gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.09.2015 
Ankesa: JO       
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Data: 21.09.2015 
Për: “Salillari” sh.p.k, rruga “Bardhok Biba”, Pallati “Trema”, Shkalla A, Kati III, Tiranë 
 
Proçedura e prokurimit: Tender i hapur 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i rrugës Librazhd – Orenjë, Lot 1 
 
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, 13.07.2015  
 
Njoftojmë se kanë qënë pjesëmarrës në proçedurë ofertuesit me vlera përkatëse të ofruara: 
 

Nr Operatori Ekonomik Oferta (pa TVSH) 
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1 BO Be Is & B 93 18,447,284 
2 Bajrami N 19,047,998 
3 Denis – 05 20,419,691 
4 Leon Kontruksion 20,596,032 
5 Kupa 21,082,159 
6 BO Sireta 2F & Beladi 21,111,111 
7 Salillari 22,739,500 
8 BO Vëllezërit Hya & Ergi 24,215,061 
9 Flded Nuk ka paraqitur ofertë 

 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  
 
Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Be Is” sh.p.k. dhe “B 93” sh.p.k. për arsye se: 
 
Shoqëria “Be Is” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues. Kjo 
shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se inxhinierët e shoqërisë do të jenë të 
angazhuar me kohë të plotë, gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të objektit “Rikonstruksion i rrugës 
Librazhd – Orenjë, Loti 1”. Kjo deklaratë rezulton e pamundur për tu plotësuar, pasi i gjithë stafi i 
kësaj kompanie është deklaruar dhe është angazhuar në kontratën me objekt: “Rikonstruksion i 
rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim, Komuna Levan”, me vlerë të 
kontratës 58.617.120 Lekë (me TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në daten 29 Gusht 
2015, me afat përfundimi 6 muaj nga data e lidhjes së kontratës. Referuar Udhëzimit të Këshillit të 
Ministrave nr. 2, datë 13.05.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 2.1 ku citohet: “Për 
vepra me vlerë të plotë, të preventivuar mbi 30.000.000 (tridhjetë milion) Lekë, përgjegjësi teknik i 
kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”. 
Konkretisht objekti “Rikonstruksion i rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit 
Bashkim, Komuna Levan” është me vlerë mbi 30.000.000 Lekë, pra inxhinieri nuk mund të 
punojë në objekt tjetër.  
 
 
Shoqëria “Be Is” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e 
makinerive. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se mjetet e deklaruar në 
këtë proçedurë nuk janë të angazhuar në asnjë objekt tjetër. Kjo deklaratë rezulton e pavërtetë, pasi 
një pjese e mjeteve të deklaruara janë deklaruar edhe në kontratën me objekt: “Rikonstruksion i 
rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim, Komuna Levan”, me vlerë të 
kontratës 58.617.120 Lekë (me TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 29 Gusht 
2015, me afat përfundimi 6 muaj nga data e lidhjes së kontratës.  
 
Shoqëria “Be Is” sh.p.k. nuk plotëson pikën 2.1e të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi 
mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Qershor 2015 (detyrim ky i 
maturuar ditën e tenderit).   
 
Shoqëria “B 93” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues. Kjo 
shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se inxhinieret e shoqërisë do të jenë të 
angazhuar me kohë të plotë, gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të objektit “Rikonstruksion i rrugës 
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Librazhd Orenje, Loti 1”. Kjo deklaratë rezulton e pamundur për tu plotësuar, pasi i gjithë stafi i 
kësaj kompanie është deklaruar dhe është angazhuar në kontratën me objekt “Rikonstruksion i 
rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim, Komuna Levan”, me vlerë të 
kontratës 58.617.120 Lekë (me TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 29 Gusht 
2015, me afat përfundimi 6 muaj nga data e lidhjes së kontratës. Referuar Udhëzimit të Këshillit të 
Ministrave nr. 2, date 13.05.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 2.1 ku citohet: “Për 
vepra me vlerë të plotë, të preventivuar mbi 30.000.000 (tridhjetë milion) Lekë, përgjegjësi teknik i 
kantierit ështe rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”. 
Konkretisht objekti “Rikonstruksion i rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit 
Bashkim, Komuna Levan” është me vlerë mbi 30.000.000 Lekë, pra inxhinieri nuk mund të 
punojë në objekt tjetër.  
 
Shoqëria “B 93” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e 
makinerive. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se mjetet e deklaruar në 
këtë proçedurë nuk janë të angazhuar në asnjë objekt tjetër. Kjo deklaratë rezulton e pavërtetë, pasi 
një pjesë e mjeteve të deklaruara janë deklaruar edhe në kontratën me objekt: “Rikonstruksion i 
rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim, Komuna Levan”, me vlerë të 
kontratës  
 
58.617.120 Lekë (me TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar te Zhvillimit në datën 29 Gusht 2015, me 
afat përfundimi 6 muaj nga data e lidhjes së kontratës. 
 
“Bajrami N” sh.p.k. për arsye se: 
 
Shoqëria “Bajrami N” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues. 
Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se inxhinieret e shoqërisë do të jenë 
të angazhuar me kohë të plotë, gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të objektit “Rikonstruksion i 
rrugës Librazhd Orenje, Loti 1”. Kjo deklaratë rezulton e pamundur për tu plotesuar, pasi stafi i 
kësaj kompanie është deklaruar dhe është angazhuar në kontratën me objekt: “Ndërtim i 
shëtitores, KUZ, tek liqeni i Farkës, komuna Farke”, me vlerë të kontratës 70.141.009 Lekë (me 
TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 8 Qershor 2015, me afat përfundimi 5 
muaj nga data e lidhjes së kontratës. Referuar Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 
13.05.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 2.1  
 
ku citohet: “Për vepra me vlerë te plotë, të preventivuar mbi 30.000.000 (tridhjetë milion) Lekë, 
përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në 
inxhinieri ndërtimi”. Konkretisht objekti “Ndërtim i shëtitores, KUZ, tek liqeni i Farkës, 
komuna Farkë” është me vlerë mbi 30.000.000 Lekë, pra inxhinieri nuk mund të punojë në objekt 
tjetër.  
 
Shoqëria “Bajrami N” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e 
makinerive. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se mjetet e deklaruar në 
këtë proçedurë nuk janë të angazhuar në asnjë objekt tjetër. Kjo deklaratë rezulton e pavërtetë, pasi 
një pjesë e mjeteve të deklaruara janë deklaruar edhe në kontratën me objekt: “Ndërtim i 
shëtitores, KUZ, tek liqeni i Farkës, komuna Farkë”, me vlerë të kontratës 70.141.009 Lekë (me 
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TVSH), lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 8 Qershor 2015, me afat përfundimi 5 
muaj nga data e lidhjes së kontratës. 
 
Bashkimi i përkohshëm të shoqërive “Denisi 05” sh.p.k. dhe “Xhast” sh.p.k. për arsye se: 
Shoqëria “Denisi 05” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues. 
Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se inxhinierët e shoqërisë do të jenë 
të angazhuar me kohë të plotë, gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të objektit “Rikonstruksion i 
rrugës Librazhd Orenje, Loti 1”. Kjo deklaratë rezulton e pamundur për tu plotësuar, pasi stafi i 
kësaj kompanie është deklaruar dhe eshte angazhuar në kontratën me objekt: “Zgjerimi i rrugës 
hyrëse në Pikën Doganore Morinë, Kukës”, me vlerë të kontratës 39,058,736 Lekë (me TVSH), 
lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 8 Qershor 2015, me afat perfundimi 5 muaj nga 
data e lidhjes së kontratës. Referuar Udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 13.05.2005, 
“Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 2.1 ku citohet: “Për vepra me vlerë të plotë, të 
preventivuar mbi 30.000.000 (tridhjete milion) Lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, 
me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”. Konkretisht objekti 
“Zgjerimi i rrugës hyrëse në Pikën Doganore Morinë, Kukës” është me vlerë mbi 30.000.000 
Lekë, pra inxhinieri nuk mund të punojë në objekt tjetër.  
 
Shoqëria “Xhast” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues. Kjo 
shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se inxhinierët e shoqërisë do të jenë të 
angazhuar me kohë të plotë, gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të objektit “Rikonstruksion i rrugës 
Librazhd Orenje, Loti 1”. Kjo deklaratë rezulton e pamundur për tu plotësuar, pasi stafi i kësaj 
kompanie është deklaruar dhe është angazhuar në kontratën me objekt: “Zgjerimi i rrugës hyrëse 
në Pikën Doganore Morinë, Kukës”, lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 8 Qershor 
2015, me afat perfundimi 5 muaj nga data e lidhjes së kontratës. Referuar Udhëzimit të Këshillit të 
Ministrave nr. 2, datë 13.05.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 2.1 ku citohet: “Për 
vepra me vlerë të plotë, të preventivuar mbi 30.000.000 (tridhjetë milion) Lekë, përgjegjësi teknik i 
kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”. 
Konkretisht objekti “Zgjerimi i rrugës hyrëse në Pikën Doganore Morinë, Kukës” është me 
vlerë mbi 30.000.000 Lekë, pra inxhinieri nuk mund të punojë në objekt tjetër.  
 
Shoqëria “Denisi 05” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e 
makinerive. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se mjetet e deklaruara 
në këtë proçedurë nuk janë të angazhuara në asnja objekt tjetër. Kjo deklaratë rezulton e pavërtetë, 
pasi një pjesë e mjeteve të deklaruara janë deklaruar edhe në kontratën me objekt: “Zgjerimi i 
rrugës hyrëse në Pikën Doganore Morinë, Kukës”, lidhur me Fondin  
 
Shqiptar të Zhvillimit në datën 8 Qershor 2015, me afat përfundimi 5 muaj nga data e lidhjes së 
kontratës. 
 
Shoqeria “Xhast” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e 
makinerive. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se mjetet e deklaruar në 
këtë proçedurë nuk janë të angazhuar në asnjë objekt tjetër. Kjo deklaratë rezulton e pavërtetë, pasi 
një pjesë e mjeteve të deklaruara janë deklaruar edhe në kontratën me objekt: “Zgjerimi i rrugës 
hyrëse në Pikën Doganore Morinë, Kukës”, lidhur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në datën 8 
Qershor 2015, me afat përfundimi 5 muaj nga data e lidhjes së kontratës. 
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“Leon Konstruksion” sh.p.k.  për arsye se: 
 
Nuk plotëson pikën 2.1 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi mungon vërtetimi për 
shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Qershor 2015 (detyrim ky i maturuar ditën e 
tenderit).   
 
“Kupa” sh.p.k.  për arsye se: 
 
Nuk plotëson kërkesën për numrin mesatar prej minimalisht 80 persona për periudhën Dhjetor 2014 
– Maj 2015. Nga dokumentacioni i paraqitur rezulton se numri mesatar i punonjësve për këtë 
periudhë është 40 punonjës, duke mos e plotësuar këtë kusht. 
 
Bashkimin e përkohshem të shoqërive “Sireta 2F” sh.p.k. dhe “Beladi” sh.p.k. për arsye se: 
 
Shoqëria “Beladi” sh.p.k. nuk plotëson piken 2.1e të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi 
mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Qershor 2015 (detyrim ky i 
maturuar ditën e tenderit).   
 
Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Vëllezërit Hysa” sh.p.k. dhe “Ergi” sh.p.k. për arsye se: 
 
Shoqëria “Vëllezërit Hysa” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën për pagimin e taksave vendore, pasi nuk 
kanë paraqitur vërtetim për pagimin e taksave vendore në Komunën Shushicc. 
Shoqërinë “Fled” sh.p.k. për arsye se nuk ka paraqitur ofertë. 

 
 * * * 

 
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë “Salillari” sh.p.k,  rruga “Bardhok 
Biba”, Pallati “Trema”, Shkalla A, Kati III, Tiranë, se me ofertën e paraqitur në shumën 
22,739,500 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”. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë: Në datë 03.09.2015 
Ankesa:  
1. Ankesë nga ana e operatorit ekonomik “Leon Konstruksion” sh.p.k, me datë 08.09.2015 dhe ka 
marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 09.09.2015. 
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