
Buletini Nr. 7 datë  18 Shkurt 2019                                            Agjencia e Prokurimit Publik

Adresa         Autostrada Tiranë – Durrës, Km 8, Kashar, Tiranë  

INSTITUTI I STATISTIKAVE (INSTAT)

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri INSTITUTI I STATISTIKAVE (INSTAT)
Adresa Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H.1, Njësia Administrative Nr. 2, 1017, Tiranë
Tel/Fax +355 (4) 223356 / 2222411 / 2233358 /2233357 
E-mail info@instat.gov.al
Faqja e Internetit www.instat.gov.al

2.  Lloji i procedurës: Procedurë e hapur
3. Objekti i marrëveshjes kuadër: "Loti 2: Materiale kancelarie të tjera zyre" – Marrëveshje Kuadër
– me disa operatorë ekonomik ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara.

4. Numri i referencës së procedures: REF-40816-01-17-2018

5. Fondi limit: 211 350 (dyqind e njëmbëdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë) lekë, pa TVSH, për
INSTAT.

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):
Vlera 186 382,97   (me TVSH) Monedha Lekë

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________

7. Data e lidhjes së kontratës: 04.06.2018

INSTITUTI I STATISTIKAVE (INSTAT)

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri INSTITUTI I STATISTIKAVE (INSTAT)
Adresa Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H.1, Njësia Administrative Nr. 2, 1017, Tiranë
Tel/Fax +355 (4) 223356 / 2222411 / 2233358 /2233357 
E-mail info@instat.gov.al
Faqja e Internetit www.instat.gov.al

2.  Lloji i procedurës: Procedurë e hapur

3. Objekti i marrëveshjes kuadër: "Loti 3: Blerje letër" – Marrëveshje Kuadër – me disa operatorë
ekonomik ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara.
 

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           410/503 

8.  Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit
Emri            “Infosoft Office”  shpk. Nr. NIPT     J62426002Q
Adresa         Autostrada Tiranë – Durrës, Km 8, Kashar, Tiranë  

http://www.instat.gov.al/
mailto:info@instat.gov.al
http://www.instat.gov.al/
mailto:info@instat.gov.al
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	1 - Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-07655-02-13-2019
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-07826-02-13-2019
	5. Fondi limit: 1 200 000 lekë pa TVSH (një milion e dyqind mijë lekë)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-07187-02-11-2019
	4- Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-07772-02-13-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.02.2019
	Ankesa: ka ose JO X
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 31.01.2019 
	Ankesa: Jo
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje " Filma imazherie,matërial dhe solucione për imazherinë " Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (24 muaj)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.01.2019
	Ankesa: ka ose jo Ka ankesa
	UJESJELLES KANALIZIME KUKES SH.A.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.01.2019.
	Ankesa: ka ose jo Nuk ka ankesa.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.02.2019
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.02.2019
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë nëdatë 25.01.2019
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë nëdatë 25.01.2019
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë nëdatë 25.01.2019
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë nëdatë 25.01.2019
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë nëdatë 25.01.2019
	Ankesa: JO
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