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PROCEDURA KËRKESË PËR 
PROPOZIM SHËRBIME 

 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

1.Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tiranë, Tel/Fax:+355 42 234 885.  
 
2.Lloji i Proçedurës së Prokurimit: “Kerkese per Propozime”.  
 
3.Objekti i Prokurimit: “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e qëndrës sportive për sportin 
“Rafting”.  
 
4.Fondi limit: 968.913 (nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e trembëdhjetë) lekë pa 
t.v.sh.  
 
5.Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.  
 
6.Gjuha e Tenderit: Dokumentet e Tenderit do të jenë të disponueshme në gjuhën Shqipe. Ofertuesit 
mund të dërgojnë ofertat e tyre në gjuhën Shqipe.  
 
7.Afati për Kryerjen e Shërbimeve: Punimet parashikohet te perfundojne brenda 12 muajsh nga data 
e fillimit. Sherbimi I mbikqyrjes do te vazhdoje deri ne perfundim te punimeve, duke perfshire edhe 
shtyrjet apo vonesat ne punime.  
 
8.Data e dorëzimit të ofertave: 26/11/2015 ora: 10:00. Vendi: Në faqen zyrtare të Agjencisë së 
Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  
 
9.Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data: 26/11/2015 ora: 10:00.  
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

  
1. Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tiranë, Tel/Fax:+355 42 234 885.  
 
2. Lloji i Proçedurës së Prokurimit: “Kerkese per Propozime”.  
 
3. Objekti i Prokurimit: “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e shetitores së Himarës”.  
 
4. Fondi limit: 1.105.958 (një milion e njëqind e pesë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë) lekë pa 
t.v.sh.  
 


	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	11. Eurogjici Security Sh.p.k.; Nipt – i: K31929010K
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	12. Dea Security Sh.p.k.; Nipt – i: K51521007J
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	13. S.S.X. Sh.p.k; Nipt – i: J61817070O
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	14. ALES. Sh.p.k; Nipt – i: K72117028D
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	15. Çullhaj Sh.p.k.; Nipt – i: K31514015J
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	16. Klaron Sh.p.k.; Nipt – i: K72407001H
	Vlera: 3 897 999.07 ( tre milion e teteqind e nentedhjete e shtate mijë e nenteqind e nentedhjetë  e nente pik zero shtate ) lekë, pa tvsh.
	17. Arbana Sh.A.; Nipt – i: K72407001H
	Vlera: 0 ( zero ) lekë, pa tvsh.
	Vlera: 3 737 753.79 ( tre milion e shtateqind e tredhjete e shtate mijë e shtatëqind e pesedhjete tre pik shtatedhjete e nente ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 81, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer nga ora 19.00 deri ne 22.00, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer nga ora 22.00 deri ne 06.00, jep te drejten e nje s...
	Arsyeja:
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 81, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer nga ora 19.00 deri ne 22.00, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer nga ora 22.00 deri ne 06.00, jep te drejten e nje s...
	Arsyeja:
	 Nuk ploteson kerkesat Nr. 1 dhe 2 te Kapitullit “Kapaciteti ekonomik dhe Financiar”
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 81, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer nga ora 19.00 deri ne 22.00, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer nga ora 22.00 deri ne 06.00, jep te drejten e nje s...
	Arsyeja:
	 Nuk ka paraqitur “Deklarate mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojces 6”
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 81, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer nga ora 19.00 deri ne 22.00, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer nga ora 22.00 deri ne 06.00, jep te drejten e nje s...
	Arsyeja:
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 87, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer ne ditet e pushimit javor, ose ne ditet e Festave Zyrtare, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 25% ose me nje pushim te barabarte me kohezgjatjen...
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	 Nuk ka paraqitur “Liçence per ushtrimin e aktivitetit te Ruajtjes dhe Sigurimit Fizik te Objekteve dhe Pronave, leshuar nga Autoriteti Kompetent, (QKL), kategoria “a+b” ose ekuivalente 1.3A” te vlefshme ( i kaluar afati i vlefshmerise ).
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 87, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer ne ditet e pushimit javor, ose ne ditet e Festave Zyrtare, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 25% ose me nje pushim te barabarte me kohezgjatjen...
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	 Nuk ka paraqitur “Liçence te Drejtuesit Teknik, leshuar konform akteve normative ne fuqi, kategoria “a+b” ose ekuivalente 1.3A”.
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	Vlera: 3 897 999.07 ( tre milion e teteqind e nentedhjete e shtate mijë e nenteqind e nentedhjetë  e nente pik zero shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 87, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer ne ditet e pushimit javor, ose ne ditet e Festave Zyrtare, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 25% ose me nje pushim te barabarte me kohezgjatjen...
	Vlera: 0 ( zero ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	 Nuk ka paraqitur asnje dokument tekniko-ekonomik.
	Rruga Irfan Tomini ( Ish zyrat e OA-se) Tirane , Tel 04 247  744 / 225 802

