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Adresa: TIRANE Njesia Bashkiake nr.8, rruga "Qemal Stafa", pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, 
perballe Qendres Lincoln    
 
 BASHKIA GRAMSH 

 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Gramsh 
Adresa   Bulevardi Kryesor “10Korriku’’ 
Tel/Fax  0675835737 
E-mail   bashkia.gramsh2017@gmail.com, guzi.erson@yahoo.com 
Faqja e Internetit www.bashkiagramsh.gov.al 
 
2.  Lloji i procedurës:  Kërkesë për propozime 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër ‘’Blerje materiale kancelarike,tonera,etj” 
 
4. Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-23953-05-27-2019 
 
5. Fondi limit :  1 567 592 (një milionë e pesëqind e gjashtëdhjetë e shtatëmijë e pesëqind e 
nëntëdhjetë e dy)lekë, pa  TVSH. 
 
6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

Vlera 1 753 200 (me TVSH) Monedha Lekë 
    

7. Data e lidhjes së kontratës 23.07.2019 
 
8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 
Emri    “InfoSoft  Office” sh.p.k Nr. NIPT   J62426002Q 
Adresa               Autostrada Tiranë-Durrës,Km 8 ,Kodër Kashar, Tiranë 
 
 

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri   DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 
Adresa   ISH ZONA INDUSTRIALE GJIROKASTER 
Tel/Fax  084262529 
E-mail   drjgjirokaster@arrsh.arrsh.gov.al 
 
2.  Llojiiprocedurës:  Kerkese per propozime (marreveshjekuader me nje op.ek. per 12 muaj) 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër « Sherbim roje civile Sektori Korce» 
 
4. Numri i referencës së procedurës  REF- 21126 – 05 - 08 - 2019 
 

http://www.bashkiagramsh.gov.al/
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5. Fondi limit 3 379 608 Lek Pa Tvsh 
 
6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit): 

 3 792 262,56(me TVSH) Monedha leke 
    

 

   

7. Data e lidhjes së kontratës22.07.2019 
 
8. Emri dhe adresa e kontraktorit/ nenkontratorit 
Emri    ”SECURITY - KORCA”SHPK 
Adresa   Lagja nr.10,rruga ”Studenti” nr.23,Korce 
Nr. NIPT                     L43907002H 
 
 

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 
E-mail   spiciri@albcontrol.al 
Faqja e Internetit www.albcontrol.al 
 
2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur me mjete elektronike. 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerje pjesë ndërrimi dhe mirëmbajtje për sistemin 
Help Desk- (prodhuar nga IBM). 
 
4. Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-25331-06-05-2019 
 
5. Fondi limit: 36 666 666 (tridhjetë e gjashtë million e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e 
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. 
 
6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

Vlera 43 236 168 (me TVSH) Monedha Lek 
 
7. Data e lidhjes së kontratës:19.07.2019 
 
8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit 
Emri  InfoSoft Systems sh.p.k Nr. NIPT     J61820021C 
Adresa Rr. Murat Toptani, Gjergji Center, Tiranë 
  
Emri    INTECH +sh.p.k Nr. NIPT                     K12418001K  
Adresa Njësia Bashkiake nr.5, Rruga “ Ibrahim Rugova", Kompleksi " Parku Jeshil", 

kulla nr.2, apartamenti nr.1 Tiranë 
 

http://www.albcontrol/
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	* * *
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________
	Ankesa: ka ose jo: JO
	Vlen të theksojmë se në manualin  nr.1 datë 26.01.2018”Për regjistrimin e operatorëve ekonomikë dhe dorëzimin e ofertave në sistemin e prokurimeve elektronike”citohet se     Dokumentat e skanuara duhet të jenë origjinale ose kopje e noterizuar.
	Përsa cituam më lart dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik do të konsiderohet i pavlefshëm.
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII, neni 66, pika 3,  të VKM nr.914, datë 29.12.2014 p...
	Sqarojmë operatorin ekonomik se autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit.
	Në këtë rast K.V.O është e detyruar të zbatojë nenin 55 /2 të ligjit nr.9643,datë 20.11.2006”Për prokurimin Publik” në të cilën citohet se …Autoriteti Kontraktor vlereson dhe krahason ofertat e vlefshme per te percaktuar oferten fituese ne perputhje m...
	Pra,përfundimisht K.V.O gjykon se duhet  të vlerësojë përmbushjen e çdo kriteri për kualifikim që gjendet në DT dhe operatorët ekonomikë  jane të detyruar të përgatitin ofertat dhe të  paraqesin të plotë dokumentacionin e kërkuar në DT.
	Përsa cituam më lart  operatori ekonomik  ”Erisony Company” sh.p.k nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket personelit të nevojshëm  për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kua...
	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...
	Theksojmë se  sqarimi i mënyrës së ofertimit dhe krahasimi i ofertave (sqarim ky i përcaktuar në DST  nga ana e njësisë së prokurimit ) ka qënë i qartë dhe nuk lë vend për paqartësi për operatorët ekonomikë në përgatitjen e dokumentacionit  nga ana e ...
	Nëse ju do të kishit paqartësi mbi mënyrën e përgatitjes së ofertës ekonomike  keni pasur momentin proçedural të parashikuar në nenin 42 të ligjit nr.9643,datë 20.11.2006”Për prokurimin Publik në të cilën shprehimisht citohet se….
	1.  Ofertuesi  i  mundshëm  mund  të  kërkojë  sqarime  për  dokumentet  e  tenderit  nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të j...
	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...
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik “Eurogjici Security” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Ku...
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik “S.A.S Special Albania Security” shpk      s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik  kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kritere...
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria ”Atom” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifik...
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	AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
	DREJTORIA VENDORE FIER
	Per Lot 1: Krijon Shpk me Nipt: K12023001A, Rruga Todi Shkurti, Pallati 5/1 Shk.1, Ap.2
	* * *
	Për: Operatorin ekonomik “Servis - Auto 2000” sh.p.k me Nipt K31523078F, me adrese: Rruga Enriko Telini, Nd. 15, H. 1, Tirane.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.07.2019.
	Ankesa: Ka pasur.
	1. Operatori ekonomik “Auto Manoku” sh.p.k, paraqiti ankesë me nr.4873 prot., datë 24.06.2019, duke u ankimuar për Dokumentet Standarte të Tenderit.
	Autoriteti Kontraktor me shkresen nr.4873, date 25.06.2019, i komunikoi me shkrim vendimin e autoritetit kontraktor, ankimuesit “Auto Manoku” sh.p.k
	Për procedurën “Blerje materiale konsumi për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” , Spitalit Rajonal Shkodër dhe Spitalin Rajonal Fier” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara (1 OE ...
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	(DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KAVAJE)
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	Ankesa: ka ose jo ka patur gjithsej 3 (tre) ankesa nga operatorët ekonomik si më poshtë
	1. “Rafin Company” shpk me nipt L52125110A me daten 04.07.2019 ka bere ankese ne sistemin elektronik  e cila çshtç regjistruar në protokolin e shoqërisë “Albafilm” sh.a me nr 125/13 prrot te cilit i eshte dhene pergjigje  ne SPE dhe me poste me daten ...
	2. “Kevin Construksion” shpk me nipt K71401004W  me daten 05.07.2019 ka sjelle ankesen nr 217 prot. Të cilës i është kthyer pergjigje me poste me daten 07.07.2019 me shkresen nr.125/19 prot dhe në  mënyrë elektonike në adresën : procurementkevin@gmail...
	3. “KMK” shpk  me nipt L78223801E  me daten 09.07.2019 ka sjelle ankesn nr 55 prot. Date 03.07.2019 ne “ALBAFILM” sha te cilit i eshte dhene pergjigje me poste  me daten 09.07.2019 me shkresen nr.125/22 prot. Dhe në mëënyrë elektronike në adresën kmk....
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	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE
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	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 16/07/2019
	Ankesa: ka ose jo:  Jo
	1.  Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.  Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23475-05-23-2019
	Emri   O.E.    NOVAMAT          SHPK     NIPT  K81615002O
	Adresa: Rruga "Ismail Qemali", Pallati Samos Tower, kt.8, Nr 41, Njesia Nr.05 Tirane
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-26555-06-14-2019
	4. Numri i referencës së procedurës:    REF-24449-05-29-2019
	Tel/Fax           Tel.: +355 68 801 5 833   Fax.: +355 (0) 42238175.
	Emri   Operatori ekonomike  Myrto Security shpk          NIPT   K23323401N
	Adresa: Lagja”Kastriot” Brigada e XI Sulmuese,godina e Albetelecom,Kati 3 Fier
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

