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Operatorët ankimues kanë ankimuar procedurën pranë KPP_së. 
Komisioni i Prokurimit Publik pas shqyrtimit të ankesave të operatorëve ankimues, “Bahiti - G” 
sh.p.k. NIPT K83410201O dhe “Eurogjici-Security” sh.p.k. NIPT K31929010K,  me Vendimin 
Nr. 818/2016 Datë 26.10.2016 ka vendosur: 

- Të pranojë ankesën e operatorit ankimues “Bahiti - G” sh.p.k. NIPT K83410201O duke 
urdhëruar autoritetin kontraktor të anuloje vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit 
“Myrto Security” sh.p.k. NIPT K23323401N duke e s’kualifikuar këtë operator për arsye 
se:  Oferta ekonomike e ofertuar në total është në koston e lejuar ligjore pasi oferta e 
paraqitur nuk është përllogaritur në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga 
legjiclacioni në fuqi. 

- Të mos pranojë ankesën e operatorit ankimues “Eurogjici-Security” sh.p.k. NIPT 
K31929010K. 

, vendim i cili është zbatuar nga autoriteti kontraktor duke s’kualifkuar operatorin “Myrto Security” 
sh.p.k. 
Operatori fitues është përcaktuar me short. 
   

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 14.11.2016] 
 
Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Tower” shpk me NIPT L21717003H (55%) dhe 
“Derbi – E” shpk me NIPT K77916947A (45%).   
 
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozime” me objekt :  “Mbikqyrje punimesh per 
objektin: Sistemim asfaltim i rrugës Lekdush – Bënçë – Tepelenë, Lot 1”. 
   
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrje punimesh per objektin: Sistemim asfaltim i rrugës 
Lekdush – Bënçë – Tepelenë, Lot 1”. 
 
Kohëzgjatja: 12 muaj nga data e fillimit te punimeve. 
 
Fondi limit: 2,042,067 (dy milion e dyzet e dy mije e gjashtedhjete e shtate) lekë pa tvsh. 
 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 17.10.2016. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se per kete lot kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 
ofruara pa tvsh: 
 
NR SHOQERIA VLERA E OFERTES PA TVSH 

1 InfraKonsult                                   1,200,000  
2 NORD - COMAT                                   1,245,000  
3 TOWER SHPK                               1,366,666.67  
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4 ZENIT - 06                                    1,455,000  
5 GJEOKONSULT & CO                                   1,480,000  
6 A.SH. Engineering                                    1,720,000  
7 REAN 95    NUK KA PARAQITUR OFERTE  

 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem me arsyet përkatëse: 
  
“Infrakonsult” shpk per arsye se: 
Nuk ploteson kerkesen 2.3.2 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem, pasi nuk ka paraqitur 
dokumentacion per inxhinier mjedisi ne perputhje me kerkesen per kualifikim (inxhinieria e 
deklaruar eshte kimiste teknologe dhe jo inxhiniere mjedisi).  
 
“Nord Komat” shpk per arsye se: 
Nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me gjendjen ne banke pasi nuk ka paraqitur 
vertetimin e kerkuar. 
Nuk ploteson kerkesen 2.3.2 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem, pasi per ing gjeodet 
Aleksander Vero mungon diploma, per ing ndertimi Hekuran Xhina mungon diploma, per 
specialistin Genti Cupi mungon diploma. 
Nuk ploteson kerkesen 2.3.5 per kualifikim lidhur me realizimin e sherbimeve te ngjashme, pasi 
nuk ka paraqitur dokumentacion per realizimin e sherbimeve te mbikqyrjes. Per te plotesuar kete 
kusht ka paraqitur vetem disa fatura tatimore shitje te cilat jane per sherbim prova laboratorike. 
Nuk ploteson kerkesen 2.3.6 per kualifikim lidhur me disponimin e nje instrumenti topografik (total 
station) pajisur me Gps  pasi nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per kete qellim. 
 
“Zenit - 06” shpk per arsye se:  
Nuk ploteson kerkesen 2.3.2 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem, pasi nuk ka paraqitur 
dokumentacion per inxhinier mjedisi ne perputhje me kerkesen per kualifikim (inxhinieri i 
deklaruar eshte kimist teknolog dhe jo inxhinier mjedisi).   
Nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me numrin e stafit, pasi per vitin 2015 ka nga 8 
punonjes per muajt shtator – tetor – nentor – dhjetor nga 10 qe eshte numri minimal i kerkuar. 
 
“Gjeokonsult & Co” shpk per arsye se:  
Nuk ploteson kerkesen 2.3.2 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem, pasi nuk ka paraqitur 
dokumentacion per inxhinier mjedisi ne perputhje me kerkesen per kualifikim (inxhinieri i 
deklaruar eshte kimist teknolog dhe jo inxhinier mjedisi). 
Nuk ploteson kerkesen 2.3.5 per kualifikim lidhur me sherbimet e ngjashme pasi per sherbimet e 
ngjashme te deklaruara nuk ka paraqitur faturat tatimore. 
 
“ASH Engineering” shpk per arsye se: 
Nuk ploteson kerkesen 2.2.2 per kualifikim lidhur me xhiron e realizuar ne tre vitet e fundit, pasi 
nuk ka paraqitur vertetimin e kerkuar nga tatimet. 
Nuk ploteson kerkesen 2.3.2 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem, pasi nuk ka paraqitur 
diplomen per inxhinierin gjeolog, si dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per  per inxhinier mjedisi 
ne perputhje me kerkesen per kualifikim (inxhinieri i deklaruar eshte kimist teknolog dhe jo 
inxhinier mjedisi). 
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Nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me numrin e stafit, pasi numri i punonjesve eshte 
me i ulet se numri i kerkuar ne kerkesen per kualifikim. 
Nuk ploteson kerkesen 2.3.5 per kualifikim lidhur me sherbimet e ngjashme pasi per sherbimet e 
ngjashme te deklaruara nuk ka paraqitur faturat tatimore. Ka paraqitur nje fature vetem per objektin 
“Rruget Ishem” me vlere 384.000 leke pa tvsh duke mos plotesuar kushtin. 
 
“Rean 95” shpk per arsye se nuk ka paraqitur dokumentacion per kualifikim. 
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomike 
“Tower” shpk me NIPT L21717003H (55%) dhe “Derbi – E” shpk me NIPT K77916947A (45%), 
se oferta e paraqitur, me vlerë 1.366.666 (nje milion e treqind e gjashtedhjete e gjashte mije e 
gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.  
 
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 27.10.2016. 
Ankesa: Ne daten 02.11.2016 ka paraqitur ankim shoqeria “Infrakonsult” shpk. Ankimit ju kthye 
pergjigje ne daten 03.11.2016. 
 BASHKIA  DIBER  

Njoftim Fituesi 
 

Nga:   Bashkia  Diber 
Per:  Sali Vranezi,  Diber. 
 
Procedura e Prokurimit:  Blerje dru zjarri per nevojat e Bashkise. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  
Funizim me dru zjarri per Objektet e Bashkise Diber sipas percaktimeve te bera ne preventiv. 
 
Fondi limit:  5.855.606 (pese milion e teteqind e pesedhjete e pese  mije e shtateqind e  
                       gjashte)  leke pa TVSH. 
 


	Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti : “ Blerje dhe furnizim me dru Zjarri per Objektet arsimore te Bashkise Skrapar “
	Për:  Lotin I: “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorrike TPL”, me fond limit     1 834 228 lekë pa Tvsh.
	Loti I. “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorrike TPL”:
	Fondi limit 1 834 228 lekë pa Tvsh.
	Loti II.  “Sigurim kasko të mjeteve motorrike”:
	Fondi limit 1 126 307 lekë pa Tvsh.
	Për Lotin I: “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorrike TPL”, me fond limit 1 834 228 lekë pa Tvsh:
	Përsa më sipër, Operatori Ekonomik ”Sinteza Co” shpk  s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të ...
	Nga sa më sipër Komisioni i Vlerësimit të Ofertave  për tenderin me objekt: Supervizion punimesh për objektin: Ndërtimi i Kolektorit kryesor të ujrave të  zeza dhe I.T.U.P, në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës."  në bazë të votimit  më datë 25.10...
	Kontraktori/et, adresa, nipt: “LA BOHEME” SHPK, me nr. NIPT-i K 41919004 J, me Adresë: Rruga e Elbasanit, Qëndra e Biznesit nr.204, Tiranë., përfaqësuar nga administratori i shoqërisë Z. Shaban Ibrahimi.
	Kontraktori/et, adresa, nipt: ERALD"sh.p.k, me NIPTI  J74517205P Adresa: Nikël Qereke, rruga Nacionale Tiranë – Fushë Kruje, km13, ndërtesë private 1 katëshe, zona kadastrale 3096, me nr. pasurie 97/30, Durrës, përfaqësuar nga administrator Arta Ulliri.
	Kontraktori/et, adresa, nipt: ERALD"sh.p.k, me NIPTI  J74517205P Adresa: Nikël Qereke, rruga Nacionale Tiranë – Fushë Kruje, km13, ndërtesë private 1 katëshe, zona kadastrale 3096, me nr. pasurie 97/30, Durrës, përfaqësuar nga administrator Arta Ulliri.

	Solutions”sh.p.k
	Pali II”, Ap 11/1 Tiranë
	Objekti: RUAJTJE ME POLICI PRIVATE E OBJEKTEVE TË KESH SH.A, NË GODINËN E KESH dhe SL DURRËS ME 3 VENDROJE.
	Fondi limit: 33,426,000 (tridhjetë e tremilion e katërqind e njëzet e gjashtëmijë) Lek pa TVSH.
	BASHKIA LIBOHOVE
	Autoriteti  kontraktor: Bashkia Libohove, Libohovë, Tel: 088122092.
	Lloji i Procedurës së Prokurimit:  Kerkese per propozim
	Objekti i Prokurimit:  Rikonstruksion i rrjetit te ndricimit rrugor te qytetit te Libohoves.
	Fondi Limit:  1 040 754  (nje milion e dyzete mije e shtateqind e pesedhjete e kater) leke pa T.V.Sh.
	Vlera totale e kontrates:  999 075  (nenteqind e nentedhjete e nente mije e shtatedhjete e pese )lekë pa T.V.Sh.
	Data e lidhjes së kontratës:   14.11.2016

	Autoriteti Kontraktor: Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor – ASIG.
	Adresa: Godina Inovacionit, Rruga “Papa Gjon Pali”, Nr.3 Kati 2, Tiranë.
	Tel: +355 42236762
	E-mail:  15Tinfo@asig.gov.al15T
	Lloji i procedures se prokurimit:  Procedure e hapur
	Burimi i Financimit:  Buxheti i Shtetit
	Data e lidhjes së kontratës: 16.11.2016
	Adresa:  Rruga “Kavajës”, 100 m para urës së Teknologjikes, Tiranë.
	NIPT-i : “CLIMACASA” shpk - L07805502F, “AL-TEK” shpk - K48130519Q

