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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Krujë] sigurimin e kontratës, siç parashikohet 
në dokumentat e tenderit, brenda 5 (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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 
[(2’877’100 (dy milion e teteqind e shtatedhjete e shtate  mije  e njeqind ) leke pa tvsh], 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 27.03.2017 
Ankesa: ka ose jo:Ska 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 
 

[ Data : 03.04.2017] 
 

1. Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “Zenit” shpk (45%) & “Derbi – E” shpk 
(55%), perfaqesuar nga shoqeria “Zenit” shpk me NIPT K61731002D, me adrese 
rruga “Myrteza Topi”, nd. 18. Ap. 38, Tirane.  

 
2. Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “Infratech” shpk (40%) & “G&K” shpk 

(40%) & “Tirana New Supervisor” shpk (10%) & “Vler Invest” shpk (10%), 
perfaqesuar nga shoqeria “Infratech” shpk me NIPT K91628001D, me adrese rruga 
“Him Kolli”, ZK 8390, Tirane.  

 
3. Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “A&E Engineering” shpk (65%) & “D&C 

Partners” shpk (17,5%) & “He & Sk 11” shpk (17,5%), perfaqesuar nga shoqeria 
“A&E Engineering” shpk me NIPT K72113010E, me adrese rruga “Islam Alla”, 
Pallati IVEA, 3/5, Tirane.  

 
4. Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “Taulant” shpk (78%) & “C.E.C Group” 

shpk (22%), perfaqesuar nga shoqeria “Taulant” shpk, me NIPT K61617040L, me 
adrese rruga “Gjik Kuqali”, Pallati 23/2, shkalla 1, ap 1, kati 1, Tirane.  

 
5. Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “Infrakonsult” shpk (39.17%) & “Palma 

Construcion” shpk (25%) & “Atelier 4” shpk (16.67%) & “Angerba” shpk (8.33%) & 
“Bashkim Mata” shpk (8.33%) & “Dricons” shpk (2.5%), perfaqesuar nga shoqeria 
“Infrakonsult” shpk, me NIPT L21512022F, me adrese rruga “Qemal Stafa”, Pallati 
25, hyrja 4, ap 4, Tirane.  

 
6. Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “Gjeokonsult” shpk (95%) & “ASH 

Engineering” shpk (5%), perfaqesuar nga shoqeria “Gjeokonsult” shpk, me NIPT 
K9181005U, me adrese Kthesa e Kamzes, Pallati Mehillaj, kati 4, Kashar, Tirane.  
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Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur – Marreveshje Kuader” me objekt :  “Sherbimi i 
mbikqyrjes se punimeve per objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit”.   
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve per objektet e financuara 
nga Buxheti i Shtetit”. 
 
Kohëzgjatja: 18 muaj nga data e lidhjes se marreveshjes. Kohëzgjatja e kontratave qe do te 
lidhen ne vijim te minitenderave do te percaktohet sipas termave te references per secilin 
objekt. 
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.  
 
Fondi limit: 60.650.000 (gjashtedhjete milion e gjashteqind e pesedhjete mije) lekë pa tvsh. 
 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 28.02.2017. 
 
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 SHOQERIA 
OFERTA PA TVSH PARA 
KONTROLLIT ARITMETIK 

1 ZENIT - 06                    39,955,000  
2 INFRATECH                   47,500,000  
3 A & E ENGINEERING sh.p.k                    52,850,000  
4 "TAULANT" SHPK                    54,470,517  

5 
CONSULTING & MANAGEMENT 
ALBANIA                   54,585,000  

6 InfraKonsult                   54,585,000  
7 ABKONS                    57,000,000  
8 GJEOKONSULT & CO                   57,000,000  
9 ERALD-G                   57,617,500  

 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 
 
“Consulting & Management Albania” shpk (51%) dhe “Klodioda” shpk (49%) per arsye se: 
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Ne marreveshjen e bashkepunimit lidhur ndermjet dy shoqerive nuk jane percaktuar punet konkrete 
qe do te kryeje secila kompani, ne kundershtim me VKM “Mbi rregullat e Prokurimit Publik”. Per 
rrjedhoje komisioni shqyrtoi dokumentat e paraqitura duke konsideruar se secila kompani do te 
mbuloje te gjithe specialitetet qe kerkohen. 
 
Shoqeria “Consulting & Management Albania” shpk nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur 
me stafin e nevojshem, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion per nje inxhinier mjedisi. 
 
Shoqeria “Consulting & Management Albania” shpk  nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur 
me sherbimet e ngjashme pasi ka paraqitur dokumentacion per kontraten “Projektim dhe 
supervision shkollat” por nuk ka paraqitur asnje informacion se c’pjese te punes ka realizuar ne kete 
kontrate e cila eshte realizuar nga “Planarch”, “S.T.E.C” dhe “Consulting & Management Albania”  
shpk. 
 
Shoqeria “Klodioda” shpk nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem, pasi 
nuk ka paraqitur diplomat e kerkuara ne kriterin per kualifikim per ing. Nikollaq Aleksi, Alma 
Bilali dhe Stak Gjoni. 
 
 “Abkons” shpk (45%), “GR Albania” shpk (45%) dhe “Sphaera” shpk (10%) per arsye se: 
 
Ne objektin e shoqerise “Abkons” shpk eshte parashikuar “Mbikqyrje e zbatimit te punimeve per 
hidrocentralet e vegjel, te mesem dhe te medhenj” e jo per objekte te tjera. 
Nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem, pasi stafi kryesor i deklaruar 
nuk eshte i plote.  Ne pozicionin e inxhinierit te ndertimit drejtues teknik ka paraqitur 
dokumentacionin e ing hidroteknik Ajkid Topore, i cili nuk ka diplome si ing ndertimi. 
Ne listen e stafit, ne pozicionin e ing te ndertimit ka paraqitur z Burak Gogtepe, per te cilin  nuk ka 
paraqitur asnje dokumentacion. Dokumentat jane paraqitur per z Ahmet Gogtepe i cili eshte i biri i 
Burakut. 
“Abkons” shpk ka marre persiper te kryeje mbikqyrje per punimet e mjedisit, por kjo shoqeri nuk 
eshte e licensuar per kete sherbim pasi i mungon pika NP-12 e licenses. Po ashtu edhe ing Redion 
Biba i cili eshte paraqitur si ing mjedisi rezulton i pa licensuar per kete sherbim. 

 
* * * 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, duke qene se, referuar DST, marreveshja kuader do 
te lidhet me gjashte shoqeri, Komisioni me unanimitet vendosi qe fituese te shpallen shoqerite e 
meposhtme: 
 

1. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Zenit” shpk (45%) & “Derbi – E” shpk (55%), 
me vlere te ofertes 39.955.000 (tridhjete e nente milion e nenteqind e pesedhjete e pese 
mije) leke pa tvsh. 

 
2. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Infratech” shpk (40%) & “G&K” shpk (40%) & 

“Tirana New Supervisor” shpk (10%) & “Vler Invest” shpk (10%), me vlere te ofertes 
47.500.000 (dyzet e shtate milion e peseqind mije) leke pa tvsh. 
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3. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “A&E Engineering” shpk (65%) & “D&C 
Partners” shpk (17,5%) & “He & Sk 11” shpk (17,5%), me vlere te ofertes 52.850.000 
(pesedhjete e dy milion e teteqind e pesedhjete mije) leke pa tvsh. 

 
4. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Taulant” shpk (78%) & “C.E.C Group” shpk 

(22%), me vlere te ofertes 54.470.517 (pesedhjete e kater milion e katerqind e 
shtatedhjete mije e peseqind e shtatembedhjete) leke pa tvsh. 
 

5. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Infrakonsult” shpk (39.17%) & “Palma 
Construcion” shpk (25%) & “Atelier 4” shpk (16.67%) & “Angerba” shpk (8.33%) & 
“Bashkim Mata” shpk (8.33%) & “Dricons” shpk (2.5%), me vlere te ofertes 
54.585.000 (pesedhjete e kater milion e peseqind e tetedhjete e pese mije) leke pa tvsh. 

 
6. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Gjeokonsult” shpk (95%) & “ASH Engineering” 

shpk (5%), me vlere te ofertes 57.000.000 (pesedhjete e shtate milion) leke pa tvsh. 
 
Keto shoqeri jane kualifikuar per lidhjen e marreveshjes kuader. 
 
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 24.03.2017. 
Ankesa: Nuk ka patur. 
 

SH.A.U.K BERAT-KUCOVE 
 FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 
Date 04.04.2017 
Për: Bashkimin e operatoreve :A&T me adrese TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim 
Rugova", Kulla "Sky Tower", Kati 7, Apartamenti Nr.3  
dhe 
Sun Petroleum Albania  me adrese TIRANE Rruga Lord Bajron, Nr. 15/2 
Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim -Mallra 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Karburant Gazoil D1 dhe Benzine per nevojat e SH.A.U.K 
Berat-Kucove ,  brenda dates 31.12.2017. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):  
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