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7. Data e lidhjes së kontratës 17.09.2018 

 

8.  Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

”MURATI D” Shpk me NIPT K42003004T me adrese Tirane, Rruga e Kavajes, Ish – Kombinati 

Ushqimor, Godine 1- kateshe 

 

 MINISTRIA E MBROJTJES 
NJOFTIMI I KONTRATËS SË NËNSHKRUAR 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Ministria e Mbrojtjes  

Adresa   Rruga e Dibres, Tirane 

Tel/Fax  2226601(1240) 

 

2.  Lloji i procedurës:  - Marreveshje kuader - Procedure e hapur  

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: "“Blerje materiale pastrimi Loti I dhe Loti II”, zhvilluar 

ne Ministrine e Brendshme  ne date 04.05.2018 

 

5. Fondi limit  Per Ministrine e Mbrojtjes/ Drejtoria e Mireadministrimit te Burimeve Njerezore dhe 

Sherbimeve) 5,479,580 lek pa tvsh 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

    

Vlera 6,575,496    (me TVSH) Monedha leke 

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 25.06.2018 

 

8.  Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    Shoqëria EURO MEGA 2010 sh.p.k   

Adresa   Fushe- Preze, Tirane 

Nr. NIPT                     K91624505A 

 

 
MINISTRIA E MBROJTJES 

NJOFTIMI I KONTRATËS SË NËNSHKRUAR 

 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Ministria e Mbrojtjes  

Adresa   Rruga e Dibres, Tirane 

Tel/Fax  2226601(1240) 

 


	3. Objekti i Prokurimit:“ Rikostruksioni i Fiderit Nr 3 Nenstacioni Librazhd”
	3. Objekti i Prokurimit : “Ndertim i rrjetit TU me ABC per 23 kabina Cerrik-Gostime”
	3. Objekti i Prokurimit : “Ndertim kabina Ajrore dhe Rrjet TU me ABC”
	5.Fondi limit : 10 417 484 ( dhjete milion e katerqind e shtatembedhjete mije e katerqind e tetedhjete e kater ) leke pa Tvsh
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF- 03889-01-15-2019
	Ref e procedures: Ref: 03939-01-16-2019
	Ref e loti nr 1 Ushqime qe prishen; Ref:03946-01-16-2019
	Ref e loti nr 2 Ushqime Koloniale+Buke; Ref:03948-01-16-2019
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-04017-01-16-2019
	4. Numri i referencës së procedurës: REF-04111-01-17-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.01.2019
	Ankesa:
	Nuk ka ankesa.
	NJOFTIMI  I   FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  03.01.2019
	Ankesa: NUK KA PATUR
	Numri i referencës së procedurës/lotit të katërt: Ref-99585-12-17-2018
	 Ofertuesi duhet të ketë në pronësi ose në përdorim kundrejt kontratës përkatëse të noterizuar, mjete transporti të vlefshme për gjithë periudhën e zbatimit të kontratës për furnizimin e ushqimeve blegtorale, si me poshte:
	Automjet te pershtatshem (frigoriferik ATV) per artikujt bulmet dhe mish (1 cope).

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 17.12.2018
	Ankesa:  Ka patur 2 ankesa:
	1. nga operatori ekonomik "ISPP" sh.a,  ardhur ne bashike Bavaje me nr. 3491 Prot. date 19.11.2018, kthyer pergjigja me nr. 3491/2 date 21.11.2018
	2. nga operatori ekonomik "ALESIO" sh.p.k,  ardhur ne bashike Bavaje me nr. 39201 Prot. date 27.12.2018, kthyer pergjigja me nr. 3920/2 date 31.12.2018
	Procedura e prokurimit: “ Blerje karburant per Bashkine dhe Njesite e saj te Varesise per vitin 2019 ”

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.01.2019.
	Ankesa: JO
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.12.2018
	Ankesa: jo______________
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.01.2019.
	Ankesa: nuk ka patur.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 7/1/2019
	Ankesa: jo
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF 00 866-12-20-2018.

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.01.2019.
	Ankesa: JO
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF 00 874 -12-20-2018.

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.01.2019.
	Ankesa: JO
	Numri i referencës së procedurës/lotit të katërt: Ref-99571-12-17-2018
	GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR PUKE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.05.2018
	Ankesa: ka ose jo______________
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.12.2018
	Ankesa: ka
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Kombeas” sh.a.” per keto arsye:
	-Ne deklaraten per punet ne process apo qe jeni shpallur fitues nuk keni deklaruar kontraten me objekt:Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga " Lezhë-Nënkalimi Milot, Lidhja e 2 urave-K/Pllanë - U.Zogut, Lezhë-H.Gjuetisë, Vain-Bilanc, U....
	2-U skualifikua operatori ekonomik“ Karl Gega Konstruksion” sh.p.k. per keto arsye:
	-Keni paraqitur dokumentacion vetem per nje Mjet transporti vetshkarkues 5-9 ton (kapac.mbajtes) nga dy qe kerkohen ne DST. -Nuk keni paraqitur dokumentacion se dispononi autobitumatrice .Nuk keni paraqitur certifikaten per mallrat e rrezikshme. -Keni...
	3-U skualifikua operatori ekonomik“ Nika” sh.p.k. per keto arsye:
	4-U skualifikua operatori ekonomik“ B 93” sh.p.k. per keto arsye:
	5-U skualifikua bashkimi i operatoreve ekonomik”Igor Elektrik” sh.p.k & “Rej”sh.p.k per keto arsye:
	-Operatori Rej nuk ka paraqitur ISO 39001 :2012 mbi « Siguria per trafikun ne rruge » -Ne vertetimin e sigurimeve shoqerore shendetesore e dates 12.12.2018 mungon muaji nentor. -Mungon listepagesa e muajit nentor -Drejtuesi ligjor ne licencen e shoqer...
	6-U skualifikua operatori ekonomik“ Shpresa-AL” sh.p.k. per keto arsye:
	7-U skualifikua operatori ekonomik“ Liqeni VII” sh.a. per keto arsye:
	8-U skualifikua operatori ekonomik“ Delia Impex” sh.p.k. per keto arsye:
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-00245-12-19-2018
	Loti I “Blerje Buke” REF-00257-12-19-2018
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: : Blerje "Artikuj ushqimor per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore"ndare ne lote gjithsej 5(pesë).
	Njoftimi i Klasifikimit :është bërë në datë  03/01/2019
	Ankesa: ka ose jo            Nuk  ka patur Ankesa
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-00245-12-19-2018
	Loti II” Blerje Bulmet” REF-00260-12-19-2018
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: : Blerje "Artikuj ushqimor per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore"ndare ne lote gjithsej 5(pesë).
	Njoftimi i Klasifikimit :është bërë në datë  03/01/2019
	Ankesa: ka ose jo            Nuk  ka patur Ankesa
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-00245-12-19-2018
	Loti III “Blerje Mish” REF-00262-12-19-2018
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: : Blerje "Artikuj ushqimor per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore"ndare ne lote gjithsej 5(pesë).
	Njoftimi i Klasifikimit :është bërë në datë  03/01/2019
	Ankesa: ka ose jo            Nuk  ka patur Ankesa
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-00245-12-19-2018
	Loti IV “Blerje Ushqime Koloniale” REF-00264-12-19-2018
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: : Blerje "Artikuj ushqimor per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore"ndare ne lote gjithsej 5(pesë).
	Njoftimi i Klasifikimit :është bërë në datë  03/01/2019
	Ankesa: ka ose jo            Nuk  ka patur Ankesa
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-00245-12-19-2018
	Loti V “Blerje Fruta-Perime” REF-00266-12-19-2018
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: : Blerje "Artikuj ushqimor per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore"ndare ne lote gjithsej 5(pesë).
	Njoftimi i Klasifikimit :është bërë në datë  03/01/2019
	Ankesa: ka ose jo            Nuk  ka patur Ankesa
	2-U skualifikua operatori ekonomik “Kombeas” sh.a. per keto arsye:
	Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.01.2019
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka ankesa
	2.      PC STORE Sh.p.k  NIPT: L01606034A me ofertë ekonomike 3,759,000 (tremilionëeshtatëqindepesëdhjetëenëntëmijë) lekë pa TVSH.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  07.01.2019
	Ankesa: ka ose jo.
	Nuk ka ankesa.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.01.2019
	Ankesa: ka ose jo JO NUK KA PATUR
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.11.2018
	Ankesa: Po
	SPITALI  RAJONAL VLORE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit :është bërë në datë  03/01/2019
	Ankesa: ka ose jo            Nuk  ka patur Ankesa
	KESHILLI I QARKUT DIBER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31/12/2018
	Ankesa: jo______________
	KESHILLI I QARKUT DIBER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31/12/2018
	Ankesa: jo______________
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.12.2018
	Ankesa: jo______________
	Njoftimi i Klasifikimit :është bërë në datë  03/01/2019
	Ankesa: ka ose jo            Nuk  ka patur Ankesa
	Njoftimi i Klasifikimit :është bërë në datë  03/01/2019
	Ankesa: ka ose jo            Nuk  ka patur Ankesa
	OSHEE DREJTORIA RAJONALE FIER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.01.2019
	Ankesa: ka ose jo_____JO_________
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 23.11.2018
	Ankesa: ka patur
	QENDRA SPITALORE “XHAFERR KONGOLI” ELBASAN
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.01.2019
	Ankesa: JO
	QENDRA SPITALORE “XHAFERR KONGOLI” ELBASAN
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.01.2019
	Ankesa: JO
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.10.2018
	Ankesa: JO
	NJOFTIMI  I   FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  08.01.2019
	Ankesa: NUK KA PATUR
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.01.2019.
	Ankesa:  Ankesa nuk ka pasur.
	DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KUCOVE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________
	Ankesa: ka ose jo______________
	4. Numri i referencëssëprocedurës/lotitREF-95174-11-21-2018
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87663-09-27-2018 Loti 2 “Blerje pajisje eletronike”  Nr. REF 96468-12-03-2018
	Tel/Fax  Tel.: +355 69 801 5 833   Fax.: +355 (0) 4 2238175.
	6. Vlera totale e kontratës  brenda marreveshjes kuader: 35.490.838 (tridhjete e pese million e katerqind e nentedhjete mije e teteqind e tridhjete e tete) leke me  tvsh.
	6. Vlera totale e kontratës  brenda marreveshjes kuader: 1.298.286 (nje milion e dyqind e  nentedhjete e tete mije e dyqind e tetedhjete e gjashte) leke me  tvsh.

	SPITALI PSIKIATRIK “ALI MIHALI” VLORE
	BASHKIA PRRENJAS
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë AMA MINERAL sh.p.k me adrese, Rr.Vasil Shanto, pall.nr.4, sh. nr.1, ap.nr.10, Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 26.656 (njezet e gjashte mije e gjashteqind e pesedh...

