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OQB, AGJENCIA E BLERJEVE TE PERQENDRUARA/ MINISTRIA E 

BRENDSHME 
 

1. Emri:  OQB, Agjencia e Blerjeve te Perqendruara/ Ministria e Brendshme 

Adresa: Sheshi Skenderbej, Tirane   

Tel/Fax: 003554 2247865 

Faqja e Internetit: www.abp.gov.al/ 

 

2. Lloji i procedurës:  Prokurim elektronik – Tender i Hapur - Marreveshje Kuader - me nje 

operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për spitalin 

universitar obstetrik-gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë” Marreveshje Kuader - me nje operator 

ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-04878-01-23-2019 

Lot.1: REF-04880-01-23-2019 

 

5. Fondi limit: Fondi i Marrveshjes Kuader per 24 muaj – 120.604.171 (njeqind e njezet milion e 

gjashteqind e kater mije njeqind e shtatedhjete e nje leke pa tvsh) 

Fondi limit/Lot.1 -  38.090.037,9 (tridhjete e tete milion e nentedhjete mije e tridhjete e shtate leke 

e nente qindarka); pa TVSH  

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës:  

Vlera e pritshme totale e kontratave Lot.1: 45,259,088.16 (dyzetë e pesë milion e dyqind e 

pesëdhjeë e nëntë mijë e tetëdhjetë e tete leke e  gjashtëmbëdhjetë qindarka)]; me TVSH,  

Monedha Lek 

Vlera e minikontrates Nr.1 - Lot.1 : 15.127.762,65 (pesembedhjete milion e njeqind e njezet e 

shtate mije e shtateqind e gjashtedhjete e dy leke e gjashtedhjete e pese qindarka me TVSH (20%),  

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 02.05.2019 
 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit  

Emri    Sori Al Shpk 

Adresa   Rr Irfan Tomini, Pallati 28, Shk.3, Ap.4, Kati 2 - Tirane 

Nr. NIPT                   K31510059D 

 

 

ALBCONTROL SHA 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    ALBCONTROL SHA 

Adresa   Aeroporti “NENE TEREZA”, Rinas. 

Tel/Fax  Tel. 00355 4 4522122    Fax. 003554 4522122 

http://www.abp.gov.al/
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	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-26983-06-18-2019.
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	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :05.06.2019
	Ankesa: Jo
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 07.06.2019 (4)
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka (5)
	1. Almo Konstruksion me nr nipti J91915001P  vlere oferte 16 173 900leke
	2. Kthella shpk me nr nipti J69303023D vlere oferte 17 177 595 leke
	3. Leon Konstruksion K718 20009I vlere oferte 15 112 052 leke
	4. Nika shpk nipti J76705047U vlere oferte 12 664 345 leke
	1. Operatori ekonomik Leon Konstruksion shpk  K718 20009I dhe  vlere oferte 15 112 052 leke
	Komisioni i vleresimit te ofertave  mbeshtetur në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,  ku parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurim...
	Per  sa me siper oferta  e dorezuar nga subjekti Leon Konstruksion  shpk refuzohet .
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Nika shpk nipti J76705047U vlere oferte 12 664 345 ( dymbedhjete milion e gjashteqind e gjashtedhjete e kater mije e treqind e dyzet e pese ) leke leke ) leke është identifikuar si oferta e suks...
	DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.05.2019
	Ankesa: ka ose jo  Po   ka Patur
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.03.2019
	Ankesa: ka ose jo PO
	Me shkresen nr.469 prot date 27.03.2019 eshte ankuar operatori ekonomik V.A.L.E “ Recycling”shpk
	Me shkresen nr.482 prot date 29.03.2019 i eshte kthyer pergjigje operatorit ekonomik.
	Me shkresen nr.521 prot date 08.04.2019 ‘V.A.L.E. Recycling” eshte ankuar ne KPP.
	Me Vendim nr.321/1 date 28.05.2019 nga KPP – AK ka vazhduar me proceduren.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.06.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo______Jo__
	Për: Operatori ekonomike  Myrto Security shpk          NIPT   K23323401N
	Adresa: Lagja”Kastriot” Brigada e XI Sulmuese,godina e Albetelecom,Kati 3 Fier
	1. Oferta Elektronike e shoqerise :   Myrto Security shpk          NIPT   K23323401N
	2.  Oferta Elektronike e shoqerise :   Eurogjici-Security  shpk          NIPT   K31929010K
	Oferta Elektronike e shoqerise :   Eurogjici-Security  shpk          NIPT   K31929010K
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.06.2019 (3)
	Ankesa: Nuk ka ankesa.
	Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-20802-05-07-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë  22.05.2019
	Ankesa:  Ka patur 1 (një) ankesë, e cila ka marr përgjigje më datë 03.06.2019.
	SH.A PORTI DETAR SARANDE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _06.06.2019____________
	Ankesa: ka ose jo____JO________
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23080-05-21-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 06.06.2019 (1)
	Ankesa: Nuk  ka (1)
	Për:  Shoqerine  “TREZHNJEVA” Shpk
	Adresa: Kukes, Bajram Curri, Lagjja Partizani, Rruga Jaho Salihi, Pallati Nr.90/3, Shk. Nr.1, Ap. Nr.5.
	BASHKIA HAS
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.06.2019
	Ankesa:  Nuk ka.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.05.2019
	Ankesa:Ska.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 07.06.2019 (5)
	Ankesa: JO
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Për:  PASTRIME SILVIO shpk me Nr. NIPT K91413010N
	Adresa:Rruga “Fatmir Haxhiu”(prapa ETC) Tirane
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.06.2019 (4)
	Ankesa: JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.05.2019
	Ankesa: Jo, Nuk ka
	1. Kthella shpk me nr nipti J69303023D vlere oferte 11. 793 325  leke
	2. Nika shpk nipti J76705047U vlere oferte 9 170 100 leke
	3. Bashkimi i operatoreve ekonomik Ndregjoni shpk me nr nipti K31329048I dhe Vllaznia Ndertim I.S shpk me nr nipti K77524909Q vlere oferte 11 643 700 leke
	Nika shpk  .
	Ne respektim te nenit 56 te LPP-se vendosi te  mospranoje oferten e dorezuar nga Nika shpk  duke e refuzuar si oferte anomalisht te ulet
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i operatoreve ekonomik Ndregjoni shpk me nr nipti K31329048I dhe Vllaznia Ndertim I.S shpk me nr nipti K77524909Q dhe vlere oferte 11 643 700 (  njembedhjete milion e gjashteqind e dyze...
	AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
	Për: “Trezhnjeva“ , SHPSF Adresa: Njesia nr.7 ish fusha e eaviacionit god.nr.22 pall.nr.2 kati
	3  ap.9 , Tirane
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.04.2019
	Ankesa: ka pasur
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (1)
	OE ka paraqitur Fatura tatimore per furnizime te ngjashme te fotokopjuar dhe jo origjinale sic kerkohet ne DST, vertetim OSHEE bosh te paplotesuar, deklarate per plotesimin e kritereve te pergjithshme te pa firmosur dhe nuk ka sjelle te gjithe dokueme...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.06.2019
	Ankesa: Nuk ka ankesa. (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.05.2019.
	Ankesa: Po ( Prane Autoritetit Kontraktor).
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2019.
	Ankesa: Jo (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (23)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2019. (1)
	Ankesa: Jo (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (24)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.06.2019 (1)
	Ankesa: nuk ka patur ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (25)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.04.2019
	Ankesa: ka ose jo :  PO
	OE Blueprint Technologies ka marrë përgjigje në datë 25.04.2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë, 11.06.2019
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka
	DREJTORIA E SHISH LUSHNJE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 29.05.2019.
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (26)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2019
	Ankesa: ka ose jo
	Nuk ka ankesa.
	Për: “MENI” SHPK me NIP/NUIS J61909018W, me adrese; Rruga “Shinasi Dishnica”, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të, Bashkiake Nr. 8, TIRANË.
	* * *
	Operatori ekonomik “MENI” SHPK, me nr. NIPT J61909018W me ofertë ekonomike 848,900 (tetë qind e dyzet e tetë mijë e nëntë qind) lekë pa TVSH, me adresë: Rruga “Shinasi Dishnica”, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të, Bashkiake Nr. 8, TIRANË.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo - JO
	MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (27)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.06.2019 (1)
	Ankesa: nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (28)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2019 (2)
	Ankesa: nuk ka (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (29)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.05.2019
	Ankesa: ka
	Për: Gen-Alb Farma
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.06.2019
	Ankesa: ka ose jo  -       jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (3)
	b) OE "BE-IS" sh.p.k nuk ka paraqitur kontrate per depozimin e mbetjeve/inerteve me landfill brenda Bashkise Elbasan.
	c)   Operatori Ekonomik ne permbushje te pikes 2.3.1 te Kapaciteti teknik:
	2.3.1 Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën:
	Operatori ekonomik “BE-IS” sh.p.k. ka deklaruar kontrata te puneve te ngjashme ku vlera totale e puneve te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit, eshte  178,468,089 (njeqind e shtatedhjete e tetemije e katerqind e gjashte...
	a) Operatori Ekonomik ne permbushje te pikes 2.3.6. te Kapacitetit Teknik : Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar si ing/staf teknik te pajisur me certifikata te sigurimit teknik ose certifikata ekuivalente te cilat te jene te leshuara...
	 Teknik ndertimi 2
	 Elektricist 3...
	 Bojaxhi 2
	Operatori qe ka marre persiper te kryeje punimet elektrike, bazuar ne akt-marreveshjen ndermjet dy shoqerive, eshte shoqeria "Kacdedja" sh.p.k. Ky operator ne permbushje te ketij kriteri ka paraqitur 3 (tre) punonjes elektriciste konkretisht : 1. Gejn...
	1. Gejnol Sata, me kod 7115.02  figuron te jete karpentier dhe Nik Hysa , me kod 7131.07  figuron te jete bojaxhi.
	2. Indrit Kodra dhe Gezim Haka te paraqitur nga OE si hidroizolues , me kode perkatesisht 8332.11 dhe 7112.03 figurojne te jene manovrator  dhe murator.
	3.Operatori Ekonomik "Agri Construksion" sh.p.k. ne permbushje te pikes 6 te kapacitetit teknik, ka parqitur dokumentacion jo te plote ne lidhje me punonjesit bojaxhi, pasi mungon faqja e dyte e deshmive te kualifikimit te sigurimit teknik ne te cilen...
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23120-05-22-2019.
	Për:  Operatorin Kallfa Sh.p.k me NIPT: J71406006Q
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2019
	Ankesa: JO (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.06.2019 .
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.06.2019 . (1)
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA (1)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____________________
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _11.06.2019
	Ankesa: ka ose jo___nuk    ka .
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.06.2019 .
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA (2)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____________________ (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (30)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 12.06.2019
	Ankesa: Jo (3)
	Emri    Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje
	Adresa              Lagjja “Gafurr Muco” Lushnjë
	Tel/Fax  +355 69 337 0172
	E-mail   ndermarjapasurisepublike@gmail.com
	Personi pergjegjes: Sara Gorovelli
	Emri    Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje (1)
	Adresa              Lagjja “Gafurr Muco” Lushnjë (1)
	Tel/Fax  +355 69 337 0172 (1)
	E-mail   ndermarjapasurisepublike@gmail.com (1)
	Personi pergjegjes: Sara Gorovelli (1)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Emri : "ALBLI" Sh.p.k Fier me nr. NIPT J63112654D me përfaqësues Endrit Zeqaj.
	4. Numri i referencës së procedurës-22652-05-20-2019
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit:REF -21719-05-13-2019
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë


