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1.Ju nuk keni paraqitur formularin e ofertes. 
2. Certifikate per ”ngritje dhe shfrytezim sistemi te pavarur radiokomunikacioni” leshuar nga 
AKEP konform ligjit nr.9918 date 19.05.2008”Per perdorimin e frekuencave per radiokomunikimin 
ku te perfshihet zona e mbulimit(Qarku Shkoder) ne emer te shoqerise 
3. Ju nuk keni salle operative ne  Qarkun Shkoder . 
 
-Operatori ekonomik “Arbana ”sh.a. u skualifikua per keto arsye: 
Oferta juaj skualifikohet per kete arsye: 
1-Ju keni paraqitur vetem nje vertetim nga AKEP e asnje dokument tjeter 
 
-Operatori ekonomik “Leksi Security”sh.p.k  u skualifikua per keto arsye: 
1-Ju keni paraqitur vetem nje vertetim nga OSHEE e asnje dokument tjeter 
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: operatori ekonomik” MARKU-N” 
sh.p.k, me administratore znj.Shprese Thana.Adresa: L”Skenderbeg”, Rruga Cerciz Topulli-
Shkoder se   oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 44 708 ( Dyzet e katermije e 
shtateqind e tete leke ) vlera e  kostos mujore per nje roje.   është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Shtepise se Femijeve Shkollor,Shkoder ,  sigurimin e 
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) 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 (nëse është kërkuar)], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit 
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 28.03 .2017 
Ankesa:Nuk ka. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 03.04.2017]  
 
Për: Operatorin Ekonomik “Hastoci” shpk  
Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” me objekt : “Rikonstruksioni i rrugës “Taulantët”, 
pedonales dhe KUZ në UBT”.  
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i rrugës “Taulantët”, pedonales dhe KUZ në 
UBT”.  
Kohëzgjatja: brënda 3 muajsh nga data e fillimit te punimeve.  
Fondi limit: 82.575.000 (tetedhjete e dy milion e peseqind e shtatedhjete e pese mije) Lekë pa 
TVSH.  
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Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 78.446.250 leke pa tvsh. Pjesa e mbetur eshte parashikuar per 
vitin 2018.  
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 
27.02.2017.  
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 

 

VLERA E OFERTES PA TVSH PARA 
KONTROLLIT 

 
1 HASTOÇI 52,881,647 
2 COMPANY RIVIERA 2008 56,563,303 
3 B-93 57,848,185 
4 MELA. 60,000,000 
5 NDREGJONI 62,163,591 
6 BE  - IS   SH.P.K 63,429,119 
7 AGRI CONSTRUCTION 63,676,515 
8 BAHAS 63,867,689 
9 S I R E T A 2F 66,666,666 
10 LEON KONSTRUKSION 68,377,100 
11 BOSHNJAKU. B 76,706,265 
12 ARIFAJ 79,210,944 
13 KEVIN CONSTRUKSION 80,030,037 
14 A.L-ASFALT OFERTA ESHTE E ENKRIPTUAR 
15 2R-Group PA 

  
 
 
Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi te skualifikoje 
shoqerite:  
1. “Company Riviera 2008” shpk per arsye se: Referuar deklarates se puneve ne proces rezulton se 
shoqeria “Company Riviera 2008” shpk ka ne proces pune me nje vlere te pergjithshme prej 
229.425.750 leke pa tvsh. Keto pune konsistojne ne rivitalizime urbane dhe rikonstruksione 
rrugesh. Per kontraten qe prokurohet shoqerise “Company Riviera 2008” shpk i takon te kryeje nje 
volum punimesh prej 82.575.000 lekesh pa tvsh. Vlera totale e punimeve qe duhet te kryeje 
shoqeria ”Company Riviera 2008” shpk nese shpallet fituese e kontrates qe shqyrtohet eshte 
312.000.750 leke, nderkohe qe kjo shoqeri zoteron piken e licenses NP-4C e cila i lejon te kryeje ne 
te njejten kohe punime me vlere te pergjithshme jo me shume se 100.000.000 leke. Bazuar ne 
Vendimin e Keshillit te Ministrave nr 42, date 16.01.2008, Kreu III, pika 1, paragrafi IIb kjo 
shoqeri duhet te skualifikohet. Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos 
vazhdoje me me shqyrtimin e dokumentacionit te mbetur per kete shoqeri.  
2. “Mela” shpk (35%) dhe “Albshpresa” shpk (65%) per arsye se: Shoqeria “Mela” shpk nuk 
ploteson piken 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi nuk ka paraqitur 
dokumentacion per nje inxhinier hidroteknik, nderkohe qe ka marre persiper te kryeje punime 
kanalizimesh, per kryerjen e te cilave ky specialitet eshte i domosdoshem. Shoqeria “Mela” shpk 
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nuk ploteson piken 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi nuk ka paraqitur 
dokumentacion per nje inxhinier topograf, nderkohe qe ka marre persiper te kryeje punime 
kanalizimesh dhe punime per shtresat rrugore, per kryerjen e te cilave ky specialitet eshte i 
domosdoshem. Shoqeria “Mela” shpk nuk ploteson piken 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e 
nevojshem pasi nuk ka paraqitur dokumentacion per nje inxhinier elektrik, nderkohe qe ka marre 
persiper te kryeje punime elektrike, per kryerjen e te cilave ky specialitet eshte i domosdoshem. 
Shoqeria “Mela” shpk nuk ploteson piken 2.3.6 per kualifikim lidhur me pikat e nevojshme te 
licenses pasi ka marre persiper punime shtresash rrugore dhe nuk ka piken e licenses NS18 (punime 
topogjeodezike). Po ashtu ka marre persiper punime elektrike dhe nuk ka piken e licenses NP 11. 
Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.  
3. “Be - Is” shpk per arsye se: Shoqeria “Be-Is” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te 
Vecanta per Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, 
kryen aktivitet ne Durres, Librazhd dhe Vlore nga viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur 
dokumentacion per shlyerjen e detyrimeve vendore. Per rrjedhoje edhe deklarata e paraqitur ne 
perputhje me kriterin 2.2.5 per kualifikim rezulton te jete e rreme.  
4. “Bahas” shpk (64%) dhe “Avduli” shpk (36%) per arsye se: Te dyja shoqerite nuk plotesojne 
piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me deklaraten per punet ne proces pasi 
nuk kane paraqitur asnje informacion.  
5. “Sireta 2F” shpk (76.63%) dhe “Artyka II” shpk (23.37%) per arsye se: Shoqeria “Sireta 2F” 
shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me taksat vendore 
pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Bashkine Maliq nga viti 2016 e ne 
vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyerjen e detyrimeve vendore. Shoqeria 
“Artyka II” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me taksat 
vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Bashkine Liqenas nga viti 
2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyerjen e detyrimeve vendore.  
6. “Leon Konstruksion” shpk per arsye se: Nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per 
Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet 
ne Fier nga viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyerjen e detyrimeve 
vendore. Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me 
shqyrtimin e dokumentacionit te mbetur per kete shoqeri.  
7. “Boshnjaku B” shpk per arsye se: Nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per 
Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet 
ne Gjirokaster nga viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyerjen e 
detyrimeve vendore.  
8. “Kevin Costruksion” shpk (68.93%) dhe “Shendelli” shpk (31.07%) per arsye se: Shoqeria 
“Kevin Costruksion” shpk nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur me punet e ngjashme pasi 
nuk ka paraqitur asnje objekt te tille. Objektet e deklaruar jane godina, te cilat nuk mund te 
konsiderohen si pune te ngjashme. Shoqeria “Shendelli” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te 
Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te 
deklaruara, kryen aktivitet ne Gjirokaster nga viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur 
dokumentacion per shlyerjen e detyrimeve vendore.  
9. “Al Asfalt” shpk (85%) dhe “Victoria Invest” shpk (15%) per arsye se: Shoqeria “Viktoria 
Invest” shpk nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta per Kualifikim lidhur me taksat 
vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, nga viti 2016 ushtron aktivitet ne Librazhd 
(ne objektin ”Rikualifikim urban, zona ne hyrjen perendimore te qytetit Librazhd dhe mbrojtje 
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lumore”, me vlere 82.200.510 leke) dhe ne Bilisht (ne objektin “Rikualifikim urban i qendres se 
qytetit Bilisht, loti i”, me vlere 102.536.108 leke. Per keto dy objekte nuk ka paguar detyrimet 
vendore dhe nuk i ka regjistruar ne QKB.  
10. “2R Group” shpk e cila nuk ka paraqitur oferte.  
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Hastoci” shpk se 
oferta e paraqitur, me vlerë 52.811.647 (pesedhjete e dy milion e teteqind e njembedhjete mije e 
gjashteqind e dyzet e shtate) 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 23.03.2017.  
Per vleresimin nuk ka patur ankesa. 
 

BASHKIA POLICAN  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
DATE : 4.04.2017   
Nga  : Bashkia Polican , lagjia Qender   

*** 
Për: Bashkimin e Operatorit  ekonomik: "TOTILA"Shpk  perfaqesuar nga z. Jemin Toto  me seli 
Berat NUIS K130010101G   "ED-CONSTRUKSION  " shpk perfaqesuar nga z. Alfred Ibrahimi 
me seli Tirane , rruga Frederik shiroka Kulla C. kt2 , ap 1/2, NUIS K61625001I , referuar 
aktmarreveshjes  noteriale per  bashkim te perkohshem te operatoreve ekonomik te dates 16.3.2017 
nr. 521  Rep Nr. 273Kol ne masen 60 % shoqeria "Totila  " dhe 40 % shoqeria ED Construksion 
SHPK , dhe prokures se posacme nr. 522 Rep nr. 274 Kol   
Procedura e prokurimit: PROCEDURE E HAPUR  (mjete elektronike).   
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:,: " Rikonstruksioni i Rruges se Unazes se Plirzes   ” 
 
Afati per kryerjen e punimeve : punimet do te kryhen   brenda 90 diteve  nga lidhja e kontrates sipas 
grafikut punimeve .    
Fondi limit: 69. 962 779  (gjashtedhjet e nente milion e nenteqind e gjashtedhjete e dy mije e 
shtateqind e shtatedhjete e nente  ) lekë me tvsh,  dhe 58 302 316  ( pesedhjete e tete milion e 
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