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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimit se Bashkise Fier, 

Lagjja  “Kastriot”, Rruga “Brigada e XI Sulmuese”, sigurimi e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashte dhjetë) 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 08.03.2017. 

 

Ankesa: ka ose jo, - Jo 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë –  

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[ Data : 20.03.2017] 

 

Për: OperatorinEkonomik“IDRA” shpk. 

 

Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozime”me objekt :  “Studimi i Fizibilitetit për 

aeroportin e Korçës”. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Studimi i Fizibilitetit për aeroportin e Korçës”. 

 

Kohëzgjatja:4 (katër) muaj nga data e lidhjes së kontratës. 

 

Fondi limit: 7.397.000 (shtatëmilion e treqind e nëntëdhjetë e shtatëmijë)lekë pa tvsh. 

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë03.03.2017. 

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 OperatoriEkonomik Oferta pa tvsh 

1 IDRA  6,663,000 

2 UNITEC STUDIO 5,917,600 

3 ZENIT 06 

Nukkaparaqituroferte per 

keteobjektprokurimi 
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Jane skualifikuarofertuesit e meposhtem: 

 

1. Unitec Studio shpk 

2. Zenit o6 shpk 

 

Përkatësishtpërarsyet e mëposhtme: 

 

1. Shoqëria “Zenit 06” shpk për arsye se: 

Shoqëria Zenit 06 shpk ka dorezuar dokumenta qe nuk kane asnje lidhje me procedure qe 

shqyrtohet. 

2. Shoqëria “Unitec Studio” shpk për arsye se:  

Ne kriteret e pergjithshme te kualifikimit është kërkuar që operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet 

te dorezojne nje dokument i cili verteton se subjekti ka plotesuar detyrimet fiskale. Referuar 

dokumentacionit te dorezuar subjekti ka dorezuar vertetimin leshuar nga Drejtoria Rajonale 

Tatimore Tirane me dt.1.06.2016 i cili nuk eshte i perditesuar i 3 muajve te fundit. Ky vertetim 

deshmon se subjekti per periudhen deri ne 31.05.2016 ka detyrime tatimore ne tatimi mbi vleren e 

shtuar, tatimi mbi fitimin, tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, kontribute te sigurimeve shoqerore, 

shendetesore, tattim mbi te ardhurat nga punesimi ne shumen 1.149.435 leke dhe ka papapguar 

kestet e Tatim fitimit te vitit 2016 ne shumen 114.768 leke. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “IDRA” shpkse 

oferta e paraqitur, me vlerë 6,663,000(gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë) 

lekë pa TVSHështë 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 09.03.2017. 

 

Ankesa nuk ka patur. 

 

DREJTORISE ARSIMORE LEZHE  

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

                                                                                                                                                                       

Nr.    243      Prot                                                                                                                                  


