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3. Nr. Referencës:   Ref – 12528-03-06-20194. Objekti i prokurimit: ”Studim projektim, për 

objektin: Loti IV-rë: Studim projektim, për objektin:  “Ndërtimi terreneve sportive në shkollën 9 – 

vjeçare ”Kosova” 

 

5. Fondi limit Loti  i Katërt:  690.625 (gjashtëqind e nëntëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëzet e pesë) 

lekë pa tvsh. 

Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise Tirane me anë të VKB Nr. 159, datë 21.12.2018, për 

“Miratimin e Programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së 

Tiranës për vitin 2019”. 
 

6. Vlera totale e kontratës:  816.000 (tetëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë) lekë me Tvsh. 
 

7. Data e lidhjes së kontratës:  14.06.2019 

 

8. Kontraktori:   Operatori  Ekonomik “Zenit&CO” shpk 

Adresa:  Rruga "Myrteza Topi", Nd.18, Ap.38 8, Tiranë. 

NIPT: K61731002D 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rruga Sami Frasheri Nr 33 Tirane 

Tel/Fax  +355 4 2234487  

E-mail   info@arrsh.gov.al 

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2.  Llojiiprocedurës:    ShërbimKonsulence 

 

3. Numri i referencës së procedurës/lotit, :   REF-86046-09-17-2018 

 

4. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  :“Supervizion Punimesh, Rehabilitimi segmentit rrugor 

mbikalimi pallati me shigjeta – rrethrrotullimi Shqiponja Loti 1”, 

 

5. Fondi limit: 15.376.365,01 lekë(pa perfshire vleren e TVSH-se) 

 

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

    

Vlera 18 000 000(me TVSH) Monedha Lekë 

    

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës24.06.2019 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

http://www.arrsh.gov.al/
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Emri  “A & E Engineering”sh.p.k” Nr. NIPT. K72113010E 

Adresa:    Rruga “Islam Alla”, PallatiIvea, 3/5, Tiranë 

 

 

BASHKIA LIBRAZHD 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Librazhd 

Adresa   Sheshi “ Gjorg Golemi” Librazhd 

E-mail   info@bashkialibrazhd.gov.al 

Faqja në Internet www.app.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës: Me Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës 

 

3. Objekti  i kontratës: “Shtese Kontrate per objektin : “ Rehabilitim urban i zones perreth fushes se 

Sportit ”. 

 

3.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: nr.REF:24552-05-30-2019.  

 

4. Fondi limit: 1 834 948( nje milion e teteqind e tredhjete e kater mije e nenteqind e dyzet e tete) 

leke pa tvsh. 

 

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

Vlera 2 201 092.8(me TVSH) Monedha __________ 

 

6. Data e lidhjes së kontratës: Nr. 3396   Prot, Date 19.06.2019.  

 

7. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit 

Emri  : Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “LOSHI BL“sh.p.k  me nr nipti  J67902618M  i 

perfaqesuar nga administratori z.Bajram Loshi     dhe operatori ekonomik “DELIA IMPEX” sh.p.k 

perkatesisht me nr.Nipti K57123001R me administrator Mario Delia.  

Adresa  “LOSHI BL“sh.p.k  :ElbasanQukes QUKES Lagjja nr 1, RrugaNacionale,banese private  

 “DELIA IMPEX” sh.p.k: Shkoder Kastrat QenderBajze, godine 2- kateshe,  

 

8. Informacion mbi kontratën fillestare (në rastin e shtesës së kontratës) 

8.1   Numri i kontratës fillestareNr.4816  Data e lidhjes së Kontratës fillestare 24.09.2018. 

 

8.2 Kontrata fillestare është lidhur në përfundim të zhvillimit të një procedure me mjete elektronike 

Po X Jo  

8.3   Numri i references sëprocedurëssëzhvilluar me mjeteelektronike/lotitREF :84 289-08-30-2018. 

 

8.4 Emri dhe NIPTIi kontraktorit: Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “LOSHI BL“sh.p.k  me nr 

nipti  J67902618M  i perfaqesuar nga administratori z.Bajram Loshi     dhe operatori ekonomik 

“DELIA IMPEX” sh.p.k perkatesisht me nr.Nipti K57123001R me administrator Mario Delia. 

 

8.5.Vlera totale përfundimtare e kontratës fillestare/ lotit:11 014 896 (me  TVSH). 


	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
	4.Numri i referencës së procedurës: REF-27997-06-21-2019
	Loti 1: REF-28000-06-21-2019
	Loti 2: REF-28002-06-21-2019
	Loti 3: REF-28004-06-21-2019
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-28359-06-26-2019
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: REF-23653-05-24-2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.06.2019
	Ankesa: jo
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.06.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO NUK ka Patur
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë, 13.06.2019
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka
	Oferta Elektronike e shoqerise     A.K.M        SHPK      NIPT   L22301501A
	Vlera (me numra dhe fjale): 2.614.750 (dy  milion  e gjashteqind e katermbedhjete mije e shtateqind e pesedhjete  )leke pa tvsh
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “AKM        SHPK      NIPT   L22301501A , me adrese Rrashbull Arapaj Durres, Fshati Arapaj, Durres, se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme 2.614.750 (dy  milion  ...
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 12.06.2019
	Ankesa: Nuk ka
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2019
	Ankesa: JO
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2019 (1)
	Ankesa: JO (1)
	1.Shkelqimi 07  me nr nipti K68121808W dhe vlere oferte 7 .573 .500 ( shtate milion e peseqind e shtatedhjete e tre mije e peseqind ) leke
	2. Almo Konstruksion nipti J 91915001P dhe vlere oferte 8 .659.500( tete milion e gjashteqind e pesedhjete e nente mije e peseqind)
	Nuk ka
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE , Shkelqimi 07  me nr nipti K68121808W dhe vlere oferte 7 .573 .500 ( shtate milion e peseqind e shtatedhjete e tre mije e peseqind ) leke është identifikuar si oferta e suksesshme.
	Për:     “4 A-M shpk”
	Adresa:  Rr. Artan Lenja, Pallati i 4 A-M, Ap. A1, kati I, Tiranë
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 10.06.2019.
	Ankesa:
	1) Për dokumentet e tenderit:
	-Ankesa nr.2526 datë 13.03.2019, ka marrë përgjigje datë 15.03.2019 dhe Vendim i KPP nr.268/2019.
	-Ankesa nr.4842 datë 17.05.2019, ka marrë përgjigje datë 24.05.2019;
	-Ankesa nr.4884 datë 20.05.2019, ka marrë përgjigje datë 24.05.2019.
	2) Për klasifikimin përfundimtar: është paraqitur ankesa nr.5785 datë 14.06.2019, për të cilën ankimuesi ka hequr dorë me anë të shkresës nr.5982 datë 18.06.2019 dhe bazuar në nenin 94 të Ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republik...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.06.2019
	Ankesa: ka ose jo__JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.06.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo NUK KA
	A-1 punime prishje dhe montimi dhe ngritje kantieri(te gjithe zerat e punimeve qe perfshihen nen te).
	Shoqeria "Sireta 2F" sh pk do te kontribuoje ne masen 64. 79 % ne kete pjesemarrje duke marre persiper te realizoje sipas preventivit, me indekset perkatese, te gjitha zerat e tjere te punimeve.
	Shuma Totale e realizimit të punëve, sipas përqindjes është 71.56 %  (shtatëdhjetë e një presje pesëdhjetë e gjashtë përqind)
	Kjo marrëveshje bashkëpunimi, nuk është bërë sipas përcaktimit ligjor të parashikuar në Kreun VIII Nenit 74 pikës 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar)

	 4AM shpk me nr nipti K92005016L me vlere oferte 45 654 550 leke
	 Alko Impex General Construcion  shpk me nr nipti K91326028I me vlere oferte 44 013 384 leke
	 Almo Konstruksion shpk me nr nipti J91215001P  me vlere oferte 43 877 550 leke
	 Kthella shpk me nr nipti J69303023D dhe vlere oferte te paraqitur 50 622 554 leke
	 Bashkimi i operatoreve ekonomik Nika  shpk me nr nipti J76705047U dhe AL-ASFALT  shpk me nr nipti K81511508A dhe vlere oferte 44 609 000 leke
	Se  pari Shoqeria Almo Konstruksion nuk permbush kriterin e kerkuar ne piken
	Referuar liste pagesave te paraqitura nga Almo Konstruksion per periudhen Nentor2018-prill 2019
	Rezulton se :
	Per muajin nentor 2018 figurojne me kohe te plote 31punonjes pjesa tjeter 3 dite pune
	Dhjetor 2018 figurojne me kohe te plote  32 punonjes
	Janar 2019- figurojne me kohe te plote 32punonjes
	Shkurt 2019 figurojne me kohe te plote  33 punonjes
	Mars 2019 figurojne me kohe te plote 42 punonjes
	Prill 2019  figurojne me kohe te plote 39 punonjes
	Pra ka te punesuar mesatarisht  35 punonjes diferenca rezulton me 1-4 dite pune ne muaj
	Referuar kontratave individuale te punes per secilin punonjes koha normale e punes eshte 8 ore ne dite dhe 40 ore ne jave. Ne keto kushte Punedhenesi ka shkelur edhe dispozitat e Kodit te Piunes dhe kontratat individuale te punes me secilin punonjes
	Per sa me siper Almo Konstruksion nuk permbush kriterin per nr 71 punonjesisht te kerkuar ne DST
	Referuar listepagesave te paraqitura u provua se ka mesatarisht te punesuar 35 punonjes
	Pjesa tjeter 1- 4 dite pune .Pra nuk permbush kriterin qe te kete te punesuar 50 punonjes te pajisur me deshmi kualifikimi dhe qe te figurojne ne listepagesat e shoqerise te pakten 6 muajt e fundit
	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 KVO vendosi refuzimin e ofertes se paraqitur nga shoqeria Almo Konstruksion
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Alko Impex General Construcion  shpk me nr nipti K911326028I me vlere oferte 44 013 384 ( dyzet e kater milion e trembedhjete mije e treqind e e tetedhjete e kater ) leke  është identifikuar si ...
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23930-05-27-2019
	1.Shkelqimi 07  me nr nipti K68121808W dhe vlere oferte 8 554 500 ( tete milion e peseqind e pesedhjete e kater mije e peseqind  ) leke
	2. Almo Konstruksion nipti J 91915001P dhe vlere oferte 9 604 800 ( nente milion e gjashteqind e kater mije e teteqind ) leke
	3. Bashkimi i operatoreve ekonomik Drini A me nr Nipti J67902505V& Varaku shpk me nr Nipti  J61902509S me vlere oferte 8 365 000 ( tete milion e treqind e gjashtedhjete e pese mije )  leke
	Bashkimi i operatoreve ekonomik Drini A shpk & Varaku E shpk
	Bashkimi i operatoreve ekonomik  Drini A shpk & Varaku E shpk nuk permbush te gjitha kriteret e vecanta kualifikuese te kerkuara ne DST. Se Pari nuk permbush kriterin e kerkuar ne piken 2.3.3. “Kandidati ofertues duhet të përcaktoje me anë të një dekl...
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE , Shkelqimi 07  me nr nipti K68121808W dhe vlere oferte 8 554 500 ( tete milion e peseqind e pesedhjete e kater mije e peseqind  )  leke është identifikuar si oferta e suksesshme.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23540-05-23-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2019
	Ankesa: ka ose jo …. Po
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.06.2019 .
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____________________
	AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT TË TENDERIT ME OBJEKT
	“BLERJE KARBURANTI”
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :14.06.2019
	Ankesa: JO (2)
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24678-05-30-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 14.06.2019
	Ankesa: Nuk ka (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 13.06.2019
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.06.2019 (2)
	Ankesa: Nuk ka ankesa.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :17.06.2019
	Ankesa: Jo
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _17.06.2019.
	Ankesa:  JO
	BASHKIA POGRADEC (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _13.06.2019.
	Ankesa:  JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.04.2019
	Ankesa: Ka.
	ECO TIRANA SHA  TIRANE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.06.2019
	Ankesa: ka ose jo ___Jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.06.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo JO
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-20876-05-07-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 29.05.2019
	Ankesa: PO
	Vendim AK date 07.06 .2019 Kthim Pergjige 07.06.2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.06.2019 (3)
	Ankesa: Nuk ka ankesa. (1)
	1-U skualifikua operatori ekonomik“ Alb Konstruksion” sh.p.k. per keto arsye:
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Ankesa: ka ose JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Ankesa: ka ose JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Ankesa: ka ose JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 18.06.2019.
	Ankesa: JO (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.06.2019
	Ankesa: ka ose jo NUK KA (1)
	* * *
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.05.2019
	Ankesa: ka PO
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.06.2019 (4)
	Ankesa: JO (4)
	Objekti i Kontrates: “Blerje tombino dhe kubike betoni”
	Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të shpallur fitues
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.05.2019
	Ankesa: PO (1)
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 10.06.2019
	Ankesa: PO (2)
	Trajtuar me vendimin e dates 13.06.2019, kthyer pergjigje me shkresen nr. 475/2 te dates 13.06.2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.06.2019.
	Ankesa: Për këtë procedurë nuk janë paraqitur ankesa por vetëm sugjerime nga APP për modifikimin e DST të cilat janë reflektuar në shtojcën përkatëse në SPP.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.06.2019. (1)
	Ankesa: Për këtë procedurë nuk janë paraqitur ankesa por vetëm sugjerime nga APP për modifikimin e DST të cilat janë reflektuar në shtojcën përkatëse në SPP. (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.06.2019. (2)
	Ankesa: Për këtë procedurë nuk janë paraqitur ankesa por vetëm sugjerime nga APP për modifikimin e DST të cilat janë reflektuar në shtojcën përkatëse në SPP. (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.06.2019. (3)
	Ankesa: Për këtë procedurë nuk janë paraqitur ankesa por vetëm sugjerime nga APP për modifikimin e DST të cilat janë reflektuar në shtojcën përkatëse në SPP. (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.06.2019. (4)
	Ankesa: Për këtë procedurë nuk janë paraqitur ankesa por vetëm sugjerime nga APP për modifikimin e DST të cilat janë reflektuar në shtojcën përkatëse në SPP. (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.04.2019.
	Ankesa: Ka pasur dhe eshte dhene pergjigje nga KPP me Vendim Nr.386/2019 Prot.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18/06/2019
	Ankesa: Nuk ka (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _17.06.2019. (1)
	Ankesa:  JO (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.06.2019.
	Ankesa: Nuk ka (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 18/06/2019
	Ankesa: ka ose jo:  Jo
	NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHENDETESOR SHKODER
	(DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK SHKODER)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  17.06.2019
	Ankesa: ka ose jo NUK KA (2)
	2- Deshmi e perfundimit te kualifikimit perkates per njerin nga  tekniket e ndertimit , kritere keto te  kerkuara  ne piken 2.3.3. germa c  te kritereve tre vecanta te kualifikimit.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë, 18.06.2019
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT TË TENDERIT ME OBJEKT “BLERJE KARBURANTI”
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :14.06.2019 (1)
	Ankesa: JO (5)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-13942-03-18-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.05.2019
	Ankesa: ka ose jo   ka
	* * * (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2019 (1)
	Ankesa: PO (3)
	Vendim KPP nr. 402/2019 Pot, date 25.06.2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (2)
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