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NJOFTIME FITUESI ME PROKURIM 
ELEKTRONIK 

 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 
 
[ Data : 10.08.2015]  
Për: Shoqerine “A&E Engineering” shpk me NIPT K72113010E, me adrese rruga “Frederik 
Shiroka”, kulla nr. 1, Tirane.  
Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “HE & SK 11” shpk me NIPT L19008502B, me 
adrese rruga “Mustafa Matohiti”, banesa nr. 31, shkalla nr. 1, Tepelene, dhe “Infratech” 
shpk me NIPT K91628001D, me adrese rruga “Him Kolli, ZK 8390, Tirane  
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozime – Marreveshje Kuader” me objekt : 
“Shërbimi i kolaudimit të punimeve ndërtimore për objektet e Fondit Shqiptar të Zhvillimit – 
Marreveshje Kuader”.  
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i kolaudimit të punimeve ndërtimore për objektet e 
Fondit Shqiptar të Zhvillimit – Marreveshje Kuader”.  
Kohëzgjatja: 2 vite kalendarike nga data e lidhjes se marreveshjes.  
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët.  
Fondi limit: 6.000.000 (gjashtë milion) lekë pa tvsh.  
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.  
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 31.07.2015.  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.  
 
 
 Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa 
tvsh: 
 
 
 Nr  Operatori Ekonomik  Oferta (pa TVSH)  
 
 1  “A&E Engineering” 

shpk  
                5.800.000  

2  “HE & SK 11” shpk & 
“Infratech” shpk  

                5.400.000  

 
 
 
Nuk eshte skualifikuar asnje ofertues.  
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* * * 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 
ekonomikë të suksesshëm:  
1. Shoqeria “A&E Engineering” shpk me NIPT K72113010E, me vlere 5.800.000 (pese million 
e teteqind mije) leke pa tvsh.  
 
2. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “HE & SK 11” shpk me NIPT L19008502B dhe 
“Infratech” shpk me NIPT K91628001D me vlere 5.400.000 (pese million e katerqind mije) 
leke pa tvsh.  
Se jane kualifikuar per lidhjen e marreveshjes kuader.  
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:  
• Fondi Shqiptar 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 Klasifikimit është bërë në datë 31.07.2015.  
Ankesa: Nuk ka patur. 

 
ALBCONTROL SHA 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
  
Nga: ALBCONTROL SHA, me adresë në aeroportin Nënë Tereza Rinas, NIPT K83213401M . 
Për: Operatorin ekonomik: Univers Alb SHA, me NIPT K61821002C me adresë: Njësia Bashkiake 
Nr 2, Rr. Murat Toptani, Gjergji Center Kati 7, Tiranë, me përfaqësues ligjor               z. Klodjan 
Allajbeu 
Procedura e prokurimit: Nr. 1148 me objekt: “Shpenzime mjekësore”,  me vlerë limit 54 505 493 
(pesëdhjetë e katër milion e pesëqind e pesë mijë  e katërqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa tvsh. 
Kohëzgjatja e kontratës do të jetë: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e nënëshkrimit të kontratës 
Burimi i financimit: Të vëna në dispozicion nga të ardhurat e ALBCONTROL SHA. 
 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 27 Gusht 2015. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 

1. Ofertuesi i parë: Operatori Ekonomik “Univers Alb” SHA 
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