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Ne lidhje me kriterin e kualifikimit “ç. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të 

maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i 

regjistruar në Shqipëri”, nga operatori ekonomik eshte paraqitur vertetimi i leshuar nga OSHEE 

Njesia Vlore me nr.465 prot dt.31.01.2017 ku percaktohet se “rezulton te kete ne total 0 leke 

detyrime per faturat e energjise elektrike, vlere e llogaritur deri ne daten 31.01.2017 duke perfshire 

faturen koherente te muajit dhjetor”. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 

9.1, të kontratës së miratuar me VKM nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së 

furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të 

paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull 

ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo 

më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.”. Per kete procedure 

prokurimi afati per hapjen e ofertave ka qene data 30.03.2017 ora 10. Per kete date te hapjes se 

ofertave. Bazuar ne kete dispozite nenligjore, fatura koherente per pagimin e energjise elektrike ka 

qene muaji shkurt 2017 i cili duhet te paguhej deri ne date 31.03.2017 ku per pasoje te ishte i 

perfshire ne vertetimin e energjise elektrike, edhe muaji janar 2017. Si rrjedhim ky operator 

ekonomik nuk e ploteson kete kriter 

 

Ne lidhje me kriterin “Subjekti ofertues duhet te disponoje nje automjet per kryerjen e furnizimit te 

ushqimeve”, nga operatori ekonomik eshte paraqitur dokumentacion per mjetin me targa XXXXX. 

Nga verifikimi i lejes se qarkullimit rezulton se ky mjet eshte ne pronesi te “XXXXXX”. 

Njekohesisht eshte paraqitur edhe kontrata e qirase me nr.120 rep dt.25.02.2016 e lidhur midis 

shoqerise “SHABANI 2002” dhe z.XXXXX per mjetin me targa XXXX. Nga ky dokumentacion i 

paraqitur nuk ekzsiton asnje dokument tjeter qe te provoje lidhjen midis subjektit “XXX” qe 

figuron ne lejen e qarkullimit dhe z.XXXX si qiradhenes i ketij mjeti. Si rrjedhim ky operator 

ekonomik nuk e ploteson kete kriter 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Enklej”, adresa: L.”28 Nentori”, 

Vlore] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [2,970,100 (dy milione e nenteqind e 

shtatedhjete mije e njeqind) leke pa tvsh] është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Vlore, sheshi “4 Heronjte”] kopjen e 

nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 30 (tridhjetë) 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 dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin 

përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

[_________________leke pa tvsh], sic parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike 

nr.9643 date 20.11.2006 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 11.04.2017 

Ankesa: Jo 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në date:  

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[ Data : 20.04.2017] 

 

Për: OperatorinEkonomik“Shkelqimi 07” shpk 

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”meobjekt:  “Rikonstruksioni i rrugësGradishtë – Spolatë, 

segmentiSpolatë e vogël – Spolatë e madhe”. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i rrugësGradishtë – Spolatë, segmentiSpolatë e 

vogël – Spolatë e madhe”. 

 

Kohëzgjatja:brënda 4 muajsh nga data e fillimit te punimeve.  

 

Fondi limit: 45,175,899 (dyzet e pesëmilionnjëqind e shtatëdhjetë e pesëmijë e tetëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë) Lekëpa TVSH.   

Fondi i akorduarpërvitin 2017 është 9,166,667 (nëntëmilionnjëqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa tvsh.Pjesa e mbeturështëparashikuarpërvitin 2018. 

 

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 

 

Data e zhvillimittëprocedurëssëprokurimit: Datë05.04.2017. 

 

Publikimetëmëparshme(nësezbatohet): Nukkapatur. 

 

Njoftojmë se, kanëqënëpjesëmarrësnëprocedurëkëtaofertues me vleratpërkatësetëofruara pa tvsh: 

 

NR   SHOQERIA  

 OFERTA PA TVSH PARA KONTROLLIT 

ARITMETIK  

           

1   "SHKELQIMI 07" SHPK                                 29,523,980  

           

2   "MELA" SHPK                                 35,000,000  

           

3   "ELIRA" SHPK                                 37,613,978  

           

4   "BE - IS" SHPK                                 38,465,190  

           

5   "SHENDELLI" SHPK                                 40,808,350  

           

6  

 "EURONDERTIM MK" 

SHPK                                 44,080,520  

           

7   "STERKAJ" SHPK                                 44,792,381  

 

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi: 
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Te skualifikoje bashkimin e perkohshem te shoqerive “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 hidroteknike, 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 topograf, nderkohe qe ka marre persiper te kryeje 

punime hidroteknike dhe punime rrugore, 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).  

 

Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish. 

 

Te skualifikoje shoqerine “Be - Is” 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 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. 

 

Te skualifikoje shoqerine “Shendelli” 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, si dhe puneve te ngjashme te deklaruara ne tender rezulton 

se ka kryer aktivitet gjate vitit 2016 ne Divjake dhe Ballsh 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. 

 

Te skualifikoje shoqerine “Eurondertim MK” shpk  per arsye se: 

Nuk ploteson piken 2.3.6 per kualifikim lidhur me pikat e nevojshme te licenses  pasi nuk disponon 

piken e licenses N.P – 11. A (Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të 

mesëm dhe shpërndarjen e energjisë).  

Nuk ploteson Kerkesen per Kualifikim lidhur me shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të 

energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 

Shqipëri pasi nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyerjen e detyrimeve per muajin shkurt 2017, 

muaj i maturuar ne daten e hapjes se ofertave. 

Nuk ploteson piken 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme pasi te gjitha punimet e 

paraqitura jane te periudhes 2007 – 20011, jashte afatit te kerkuar tre vjecar. 

 

Te skualifikoje shoqerine “Sterkaj” shpk  per arsye se: 
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Nuk ploteson piken 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme pasi puna e paraqitur eshte 

impiant i trajtimit te ujrave te zeza dhe nuk mund te konsiderohet i ngjashem. Per kete objekt nuk 

ka paraqitur formularin e vleresimit dhe faturat tatimore. 

 

Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, informojmëOperatorinekonomik“Shkelqimi 07” shpkse 

oferta e paraqitur, me vlerë29.523.980(njezet e nentemilion e peseqind e njezet e tremije e 

nenteqind e tetedhjete)lekë pa TVSHështëidentifikuarsioferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i luturtëparaqisnipranëAutoritetitKontraktor: 

 

• FondiShqiptar 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 Klasifikimitështëbërënëdatë12.04.2017. 

 

Per procedure nukjaneparaqiturankime 

 

BASHKISE DELVINE 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          [Data 20 / 04 / 2017] 

 

Për: „Shendelli“ shpk ,Adresa: Lagjia „Kastrioti“,rruga „Andon Profka‘ 2 Kullat Fier. 

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemim rruge te brendshme ne fshatin Stjar”. 

Fondi limit: 2.830.000 Leke(dymilione e teteqinte e tridhjetmije), pa perfshite vleften e TVSH-se  

Data e zhvillimit te tenderit: 11.04.2017 

Kohzgjatja e kontrates: 30 dite nga lidhja e kontrates 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.13, date 3 Prill 2017. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.”JODY KOMPANI” sh.p.k    J94824803M  

Vlera 2.810.480 leke (dymilioneetetqindeedhjetemijeekaterqindeetetedhjete) 

 


