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Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit te zhvilluar me date 07.06.2017 

këta ofertues: 

 

1. ” ARJEIL”shpk & “KOMBEAS” shpk         K3132002C  & K88103301J 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 1.354.820 lekë pa tvsh, dhe 1.625.784 lekë me 

tvsh  

Janë te skualifikuar 

      S’ka   

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk keni paraqitur vertetimin per shlyerjen e energjise elektrike per muajin dhjetor 2017. Janar 

2018. 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Bashkimin e Operatoreve Ekonomik ” 

ARJEIL”shpk & “KOMBEAS” shpk, me adrese : Tiranë,  

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.354.820 lekë pa tvsh, dhe 1.625.784 lekë me 

tvsh, se është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë dhe 

dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).  

*** 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura do te 

anullohet për mosplotësim të numrit minimal të konkurentëve në bazë të ligjit për prokurimet 

publike Nr.9643 datë 20.11.2006, të ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018 

Ankesa: ka ose jo____JO__________ 

 

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Data  19.06.2018 

 

Për: „NAZERI 2000“ shpk,  Rruga e Kavajes, Qendra Condor, Kati II, Tirane, nipt: K31422029Q 

 

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim (Marreveshje Kuader me nje operator ekonomik) 

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF - 68261 - 05 - 10 - 2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sherbim roje civile Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster, 

Marreveshje Kuader me afat 12 muaj me nje operator ekonomik) 

Fondi limit : 3 124 428 (tre milion e njeqind e njezet e kater mije e katerqind e njezet e tete) leke pa 

tvsh 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike date 14.05.2018  nr. 19 
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Kriteret e përzgjedhjes së fituesit :  çmimi më i ulët. 

 

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

 

1.”Anakonda Security “shpk                         K39 003551E       

Vlera 2 915 926.45 (dy miljon e nenteqind e pesembedhjete mije e nenteqind e njezet e gjashte,.pike 

dyzet e pese }leke 

 

2.”Anakonda”shpk               K29009508I  

Vlera 2 915 926.45 (dy miljon e nenteqind e pesembedhjete mije e nenteqind e njezet e gjashte,.pike 

dyzet e pese }leke 

 

3.”Nazeri 2000” shpk   K31422029Q 

Vlera 2 915 926.45 (dy miljon e nenteqind e pesembedhjete mije e nenteqind e njezet egjashte,.pike 

dyzet e pese }leke 

 

4. “Grup -4”sh.p.k.                 K63521603S 

Vlera 2 915 970.4 (dy miljon e nenteqind e pesembedhjete mije e nenteqind shtatedhjete ,.kater) 

leke 

 

5.”Bizhga 1”shpk                                                          K82727601P 

Vlera 2 876 025.6 (dy miljon e teteqind e shtatedhjete e gjashte mije e,.njezet  e pese,pike gjashte 

}leke 

    

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. ”Bizhga 1”shpk               K82727601P 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Oferta e operatorit “Bizhga 1” shpk eshte nen kufirin minimal te kostos ligjore ne baze te 

percaktimeve te legjislacionit ne fuqi 

 Operatori “Bizhga 1” shpk nuk permbush kriterin e puneve te ngjashme 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojme „NAZERI 2000“ shpk me seli, Rruga e 

Kavajes,Qendra Condor, Kati II Tiranë se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2 

915 926.45 (dy miljon e nenteqind e pesembedhjete mije e nenteqind e njezet e gjashte,.pike dyzet e 

pese ) leke është identifikuar si oferta e suksesshme pas hedhjes se shortit. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Rajonit Jugor Gjirokaster ,ish zona 

Industriale Gjirokaster, (nr. 084262529 tel.) sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej, 2 915 926.45 (dy miljon e nenteqind e pesembedhjete mije e nenteqind e njezet 
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e gjashte,.pike dyzet e pese )leke ,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 23.05.2018 

Ankesa: Ka pasur nga operatori ekonomik “Grup 4”shpk prane AK ne daten 25.05.2018  

 ka marrë përgjigje (eshte refuzuar) në datë 28.05.2018. 

 

DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

18.06.2018 

 

Për:SMO VATAKSI ,Shkoder 

Procedura e prokurimit:Procedure e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF 61789-04-11-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mbrojtje nga gerryerjet e lumit Buna Oblike Shkoder 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

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

 

1.RIVIERA 2008     numri i NIPT-it K81716011V       

Vlera 36.380.567(tridhjete e gjashte milion e treqind e tetedhjete mije e peseqind e gjashtedhjete e 

shtate)leke pa tvsh 

 

2.SHKELQIMI 07  numri i NIPT-it K68121808W  

Vlera 42.000.820(dyzet e dy milion e dy mije e teteqind e njezet)leke pa tvsh 

 

3.RROKU GUEST   numri i NIPT-it K87921701H  

Vlera 46.666.979.40(dyzet e gjashte milion e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e nenteqind 

e shtatedhjete e nente pike dyzetleke pa tvsh 

 

4. .ALBTIEFBAU    numri i NIPT-it J66703049C 

Vlera 47.934.078(dyzet e shtate milion e nenteqind e tridhjete e kater mije e shtatedhjete e tete)pa 

tvsh 

 

5. BEAN   numri i NIPT-it J72510445Q 

Vlera 47.994.400(dyzet e shtate mije e nenteqind e nentedhjete e kater mije e katerqind)leke pa tvsh 

 

6. B-93   numri i NIPT-it J62903508R 

Vlera 50.151.352(pesedhjete milion e njeqind e pesedhjete e nje mije e treqind e pesedhjete e 

dy)leke pa tvsh 

 

7.KUPA   numri i NIPT-it K51615512C 

Vlera 50.322.196(pesedhjete milion e treqind e njezet e dy mije e njeqind e nentedhjete e 

gjashteleke pa tvsh 


	2. Referenca e procedures: REF-75167-06-18-2018
	5-Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75573-06-20-2018
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër-Blerje materiale elektrike mekanike dhe sherbime per hidrovore
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	4. Numri i referencës së procedurës: REF-75970-06-21-2018
	a) Loti 1 -  Kite Reagent Biokimik -----REF-75972-06-21-2018
	b) Loti 2 – Kite Reagent Klinik----REF-75974-06-21-2018
	c) Loti 3 - Materiale mjekesore----REF-75976-06-21-2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.06.2018
	Ankesa: ka ose jo: nuk ka
	FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
	Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë   FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR Drejtoria Rajonale Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit t...
	“Nuk ka plotësuar saktë tabelën e përgjithshme dhe tabelat e vecanta, sepse në kolonën “Primi që paguhet” është vendosur vlera në lekë për një njësi dhe jo vlera në lekë për sasitë e kërkuara nga A.K. Po ashtu, në tabelën e përgjithshme dhe tabelat e ...
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :  06/06/2018
	Ankesa: ka ose jo JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.05.2018.
	Ankesa: ka ose jo: Nuk ka ankesa.
	DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.06.2018.
	Ankesa: Nuk ka.
	Për: Aulona Pol 1
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  24.05.2018
	Ankesa: ka ose jo: Po, pas klasifikimit në zbatim të vendimit të KPP-së, u paraqit ankesë nga operatori ekonomik RES-03 shpk.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 16.04.2018
	Ankesa:  Ka pasur.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06/06/2018
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.06.2018
	Ankesa: ka ose jo nuk ka ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2018
	Ankesa: ka ose jo. Ankesa nuk ka pasur .
	UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”, KORÇË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2018.
	Ankesa: nuk ka
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69857-05-18-2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69207-05-16-2018
	Ankesa:  Ankimim nga operatori ekonomik  “Eximoil” Sha Tiranë  me formularin sipas DST,  me  nr. 7 prot., datë 30.05.2018, protokolluar në Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit Korçë me nr. 258 prot., datë 04.06.2018.
	Njoftimi i Klasifikimit, Publikimi, datë _19.06.2018_
	Ankesa: ka ose jo_Nuk ka._
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08/06/2018
	Ankesa: Nuk ka (1)
	SPITALI RAJONAL VLORE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06-06-2018
	Ankesa: ka ose jo_____NUK KA PASUR ANKESA
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 07.06.2018
	Ankesa: Nuk ka (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka pasur ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 22.05.2018
	Ankesa: Ka patur nga ana e shoqërise “G.s.e security” shpk
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.05.2018
	Ankesa: ka
	Ka marrë përgjigje në datë 05.06.2018
	1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Firdeus Security Group” shpk & “Firdeus Security” shpk për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-40209-01-11-2018 me objekt: “Loti II “Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizik...
	2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Firdeus Security Group” shpk & “Firdeus Security” shpk duke i kualifikuar këta operatorë.
	3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
	13. SH.P.S.F “TREZHNJEVA
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo S’KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë    07.06.2018
	Ankesa: ka ose jo     JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.05.2018.
	Ankesa: Po
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2018. (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08-06-2018
	Ankesa: ka ose jo_____NUK KA PASUR ANKESA (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018 (1)
	Ankesa: Nuk ka pasur.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69176-05-16-2018/ Loti 1 REF-69180-05-16-2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018 (2)
	Ankesa: nuk ka patur
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018
	Ankesa: nuk ka patur (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (1)
	Ankesa: nuk ka patur (2)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (2)
	Ankesa: nuk ka patur (3)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (3)
	Ankesa: nuk ka patur (4)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (4)
	Ankesa: nuk ka patur (5)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (5)
	Ankesa: nuk ka patur (6)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (6)
	Ankesa: nuk ka patur (7)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (7)
	Ankesa: nuk ka patur (8)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (8)
	Ankesa: nuk ka patur (9)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (9)
	Ankesa: nuk ka patur (10)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (10)
	Ankesa: nuk ka patur (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.06.2018
	Ankesa: ka ose jo______________
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.06.2018
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  12.06.2018
	Ankesa: ka ose jo JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  12.06.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  30.05.2018
	Ankesa: ka ose jo JO (3)
	1-U skualifikua operatori ekonomik“ Kadia”sh.p.k.  per keto arsye:
	- Nuk keni paraqitur vetëdeklaratë me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës4.  -Deklarata mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7 dhe deklarata mbi permbushjen e specifikimeve teknike sipas shtojces nr.5 nuk jane sipas ...
	2-U skualifikua operatori ekonomik“ Meni”sh.p.k.  per keto arsye:
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018.
	Ankesa:  JO.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.06.2018 (1)
	Ankesa: PO/ Vendim i Komisionit të Prokurimit Publik 375/2018 datë 05.06.2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (23)
	3. Operatori ekonomik nuk ka arritur te deshmoje se ploteson Kriterin e Vecante te Kualifikimit nr.2.7.1, ku kerkohet : Per disponimin e te gjitha mjeteve te mesiperme ofertuesit duhet te paraqesin: Deklarate mbi disponimin e makinerive sipas shtojces...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.06.2018.
	Ankesa: JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (24)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :12.06.2018
	Ankesa: SKA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (25)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 12.06.2018
	Ankesa: ka ose jo :  Nuk ka patur ankesa
	Ka paraqitur  ofertën  me marzhin e fitimit të shprehur në përqindje 9.9 %
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (26)
	1.2Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72844-05-31-2018
	3. “akm albania” sh.p.k                                      L82621403K
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi...

	3. “akm albania” sh.p.k                                      L82621403K (1)

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.06.2018
	Ankesa:  JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (27)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 13.06.2018
	Ankesa: NUK KA
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (13)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (28)
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