
Buletini Nr. 21 datë  27 Maj 2019                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           138/741  

 

Vendi: www.app.gov.al DPTTV 

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë 

ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al 

 

8-  Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:   

Data: 03/06/2019(dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 

Vendi: www.app.gov.al DPTTV 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   “Rruga Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 

Tel/Fax  +355 4 2234478 /  

E-mail   info@arrsh.gov.al  

Adresa e Internetit www.arrsh.gov.al  

Personi Përgjegjes       Miranda Shkurti 

E-mail   miranda.shkurti@arrsh.gov.al  

Adresa e Internetit www.arrsh.gov.al  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Kërkesë për propozim 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Sherbim roje civile godina ARRSH.” – Marreveshje 

Kuader - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit   REF-23190-05-22-2019 

 

5. Fondi i Marrveshjes Kuader për 12 muaj - 3 160 219 (tre milion e njëqind e gjashëdhjetë mijë e 

dyqind e nentëmbëdhjetë)  lekë pa TVSH 

 

6. Kohëzgjatja e Marrveshjes Kuader: 12 muaj 

     

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Data:  03/06/2019, Ora:   11.00 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data:  03/06/2019,  Ora:   11.00 

 

 

BASHKIA SHKODËR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Shkoder  

Adresa   Rr. 13 Dhjetori, Nr.1  Shkodër 

Tel/Fax  +35522400150 
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	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23492-05-23-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë  07.05.2019
	Ankesa:  JO
	Për: “Myto Security” shpk, me adresë, Lagja “Kastriot”, Rr. “Brigada e XI Sulmuese” , godina Albtelecom, kati 3, Fier
	* * *
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.04.2019
	Ankesa: JO
	KLINIKA STOMATOLOGJIKE UNIVERSITARE TIRANE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08/05/2019
	Ankesa: ka ose jo    Nuk ka
	QENDRA E TRANSFERIMIT TE TEKNOLOGJIVE BUJQESORE KORCE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019
	Ankesa: ka ose jo  nuk ka
	BASHKIA VORE
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE COROVODE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019 (1)
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo KA
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019 (3)
	Ankesa: ka ose jo NUK KA
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Për:  LINEAR  shpk me Nr. NIPT L01714002F
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.05.2019
	Ankesa: ka ose jo:   JO
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	Për:  Medfau Shpk me Nr. NIPT J93610823R
	Adresa: Rr.Mihal Duri, Tirane
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019 (4)
	Ankesa: ka ose jo:   JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 10.05.2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 10.05.2019 (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 10.05.2019 (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 10.05.2019 (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 10.05.2019 (4)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.05.2019
	Ankesa: ka ose jo NUK KA (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 09.05.2019
	Ankesa: NUK KA
	1. Bashkimi i operatoreve vekonomik Drini A me nr Nipti J67902505V& Varaku shpk me nr Nipti  J61902509S me vlere oferte 9 789 315 ( nente milion e shtateqind e tetedhjete e nente mije e treqind e pesembedhjete )  leke
	2. Kthella shpk me nr Nipti J69303 023 D me vlere oferte 10155616( dhjete milion e njeqinde pesedhjete e pese mije e gjashteqind e gjashtembedhjete) leke
	3. Shendelli shpk me nr nipti K07924803W dhe vlere oferte 9 229 520 ( nentemilion e dyqind e njezet e nente mije e peseqind e njezet ) leke
	Shoqeria Shendelli  shpk nuk ploteson kriterin per pune te ngjashme :
	Shoqeria Shendelli shpk  ne dokumentacionin e paraqitur ne plotesim te kriterit te kerkuar ne piken Në pikën 2.3.3 të kapacitetit teknik pika c , AK ka kërkuar Operatori ekonomik pjesmarres te kete ne stafin e tij minimumi 2 (dy) inxhinier ndertimi 1 ...
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i operatoreve vekonomik Drini A me nr Nipti J67902505V& Varaku shpk me nr Nipti  J61902509S me vlere oferte 9 789 315 ( nente milion e shtateqind e tetedhjete e nente mije e treqind e p...
	leke    është identifikuar si oferta e suksesshme.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.05.2019 (1)
	Ankesa:Ska.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019 (5)
	Ankesa: ka ose jo JO NUK ka Patur
	FORMULARI  I  NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-19644-04-25-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  10.05.2019
	Ankesa: Jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	Data 17.05.2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019 (6)
	Ankesa: Nuk ka asnjë ankesë.
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF 08993-02-18-2019..

	Njoftimi i Klasifikimit Fillestar  është bërë në datë 05.03.2019
	Njoftimi i Rivleresimit   është bërë në datë 06.05.2019 dhe eshte zbatuar Vendimi I KPP nr.240 date 24.04.2019.
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 10.05.2019 (5)
	Ankesa: Nuk ka (1)
	AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
	Rruga: Todi Shkurti, Pallati 5/1,Shk.1,Ap.2,Tiranë.
	Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të shpallur fitues
	Së pari AK në dokumentat standartë të tenderit tek Kriteret e Veçanta të kualifikimit pika 1)a dhe pikën ç)ka kërkuar si më poshtë cituar:

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.05.2019 (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	Për: O.E.S DISTRIMED  shpk , NIUS  K31520054N
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  09.05.2019
	Ankesa: Nuk ka patur ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.05.2019 (2)
	Ankesa: Nuk ka patur
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019 (7)
	Ankesa: Nuk ka patur (1)
	Për:
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 23.04.2019
	Ankesa: Po.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë   25.04.2019
	Ankesa: ka ose jo       Ska
	Për: ANSIG SHA  me NIP/NUIS L21319037M, me adrese Rruga “Donika Kastrioti”, Vila 9/1, Tirane.
	Numri i referencës për Lotin I “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorrike TPL”: REF-19747-04-25-2019
	Operatori ekonomik “ANSIG SHA, me nr. NIPT L21319037M me ofertë ekonomike, 2,123,540 (dy milion e një qind e njëzet e tre mijë pesë qind e dyzet) lekë pa TVSH, me adresë: Rruga “Donika Kastrioti”, Vila 9/1, Tirane..
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.05.2019 (3)
	Ankesa: ka ose jo JO
	Për: ANSIG SHA  me NIP/NUIS L21319037M, me adrese Rruga “Donika Kastrioti”, Vila 9/1, Tirane. (1)
	Numri i referencës për Loti II. “Sigurim kasko i mjeteve motorrike”: REF-19750-04-25-2019
	Operatori ekonomik “ANSIG SHA, me nr. NIPT L21319037M me ofertë ekonomike, 332,000 (tre qind e tridhjetë e dy mijë) lekë pa TVSH, me adresë: Rruga “Donika Kastrioti”, Vila 9/1, Tirane..
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.05.2019 (4)
	Ankesa: ka ose jo JO (1)
	Njoftimi i Ri- Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2019
	Ankesa: Nuk ka pasur
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:
	07.05.2019;08.05.2019; 09.05.2019
	Ankesa: Po-Lot10; Lot25-Lot26
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2019
	Ankesa: Jo (1)
	2. “IT Gjergji Kompjuter”  sh.p.k
	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: Operatorin ekonomik “NAZERI” shpk
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2019
	Ankesa: Ka
	Në DRSHTR Fier është paraqitur ankese nga Operatorit Ekonomik   “NAZERI”shpk më datë 15.03.2019, protokolluar me tonën nr. 3054 prot.. më datë 15.03.2019. Me nr. 3054/1 prot., I është kthyer përgjigje  Operatorit Ekonomik   “NAZERI”shpk” . Pas kthimit...
	Për: [Operatorin Ekonomik “ 2 L X “ sh.p.k. Lezhe]
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo___JO
	DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.05.2019
	Ankesa: ka ose jo JO (2)
	DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.05.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO (3)
	DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo JO (4)
	UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS
	NJOFTIMI  I   FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  14.05.2019
	Ankesa: NUK KA PATUR
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _13.05.2019_______
	Ankesa: ka ose jo__Jo__________
	Për: “Blerina Sadiku” PF me NIP/NUIS K97730102T, me adrese: Godinë 1 katëshe në Magjatë pranë ish-uzinës së aviacionit Perondi Magjate Berat.
	Operatori ekonomik “Blerina Sadiku” PF, me nr. NIPT K97730102T me ofertë ekonomike, 14,260 (katërmbëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH  me adresë: Godinë 1 katëshe në Magjatë pranë ish-uzinës së aviacionit Perondi Magjate Berat.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019 (8)
	Ankesa: ka ose jo JO (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.03.2019.
	Ankesa: Ka pasur dhe eshte  dhene pergjigje nga KPP me .Vendim Nr.293 Prot.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-17469-04-10-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.05.2019.
	Ankesa: ka ose jo_: NUK KA PATUR ANKESA.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-17471-04-10-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.05.2019. (1)
	Ankesa: ka ose jo_: NUK KA PATUR ANKESA. (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë   07.05.2019
	Ankesa:  Nuk ka patur ankesa
	HEKURUDHA SHQIPTARE SH.A
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	HEKURUDHA SHQIPTARE SH.A (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: (1)
	07.05.2019;08.05.2019; 09.05.2019 (1)
	Ankesa: Po-Lot10; Lot25-Lot26 (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.04.2019.
	Njoftimi i Ri-Klasifikimit  per Lotet 18, 19 ,20 , 21 dhe 27 është bërë në datë 14.05.2019
	Ankesa: Nuk ka pasur (1)
	KOMISARIATI I POLICISE NDERHYRJES SHPEJTE FIER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  08. maj 2019
	Ankesa: ka ose    jo      Nuk  ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 24.04.2019
	Ankesa: Ka patur
	Për: “Fedos” shpk, me adresë, Njesia Administrative Nr.2 Rr. George W. Bush, Ndertesa Nr. 5, Hyrja 5, Ap 17, Tiranë
	Përshkrim i shkurtër i kontratës:  Lot I “Qese gjaku për mbledhjen dhe përpunimin e gjakut” me fond limit(Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër) 22 582 200 (njezet e dy milion e peseqind e tetedhjete e dy mije e dyq...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.05.2019
	Ankesa: JO (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.05.2019.
	Ankesa: Nuk ka.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-19237-04-23-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2019.
	Ankesa: ka ose jo_: NUK KA PATUR ANKESA. (2)
	1. Oferta Elektronike te ofruar nga O.E.   “2 AT”  SHPK  NIPT  K 14019001 H
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “2 AT”  SHPK  NIPT K 14019001 H , me adrese Dishnice Korce, se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme 4.420.000 (kater milion e katerqind e njezet mije) leke pa tvsh...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2019. (1)
	Ankesa:  Ankesa nuk ka pasur.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (23)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 15.05.2019,
	Ankesa: JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (24)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.05.2019
	Ankesa: ka ose jo JO (6)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (3)
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit :   REF-17427-04-10-2019
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (4)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (5)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (6)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (7)
	Numri I references se procedures/lotit Loti 2 – REF- 20944-05-08-2019
	2.    Numri i Referencës: _ REF-11016-02-27-2019_

