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PROCEDURA TË HAPURA PUNË 

PUBLIKE 
 

AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri     Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa    “Rruga Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 

Tel/Fax   +355 4 2234789 / +355 4 2223600 

E-mail    info@arrsh.gov.al  

Faqja e Internetit  www.arrsh.gov.al 

 

Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e hapur 

 

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Përfundimi i punimeve të mbetura dhe plotësimi me rrugë 

dytësore Nyja Milot” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69729-05-18-2018 

 

Fondi limit 1,314,486,342 (nje miliarde e treqind e katrembedhjete milione e katerqind e tetedhjete 

e gjashte mije e treqind e dyzet e dy) leke pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 

316.000.000 lekë. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019, 2020. 

 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  15 muaj.  

 

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Data: 21.06.2018  Ora: 10.00. 

 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Data: 21.06.2018  Ora: 10.00. 

 

 

ZYRA ARSIMORE HAS 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Zyra Arsimore Has 

Adresa   Sheshi “Luan Haradinaj” 

Tel/Fax                           021422224  

E-mail   ZAHas@arsimi.gov.al                       

Faqja në Internet Ska 

 

mailto:info@arrsh.gov.al
http://www.arrsh.gov.al/

	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  09.05.2018
	Ankesa: Nuk ka patur ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 10/05/2018
	Ankesa: ka ose jo: JO
	Për:  Euro Inform  sh.p.k
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	Numri i referencës së procedurës:   REF-65444-04-26-2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	“BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE”
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :27.04.2018
	Ankesa: PO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Data 18.05.2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.05.2018
	Ankesa: ka ose jo: jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 10/05/2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo: JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 10/05/2018 (2)
	Ankesa: ka ose jo: JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 10/05/2018 (3)
	Ankesa: ka ose jo: JO (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.04.2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.05.2018
	Ankesa: ka ose jo JO_
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.05.2018
	Ankesa: ka ose jo_____JO_________
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit TE RIVLERSIMIT  është bërë në datë 04.05.2018
	Ne zbatim te vendimit te KPP 274/3/2018 per heqjen e pezullimit
	Ankesa: SKA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.05.2018
	Ankesa: ka ose jo______________
	1.  KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	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...
	Nga shqyrtimi i dokumentacionit e paraqitur ne sistemin elektronik, KVO veren se operatori ekonomik DIMEX sh.p.k nuk ka paraqitur shtojcen 6 (deklaraten mbi specifikimet teknike) si dhe shtojcen 7 ( deklaraten mbi konfliktin e interesit) te kerkuara n...
	Nga shqyrtimi I dokumentacionit te paraqitur nga operatori ekonomik DIMEX ,KVO konstaton se nuk ka paraqitur  dokumentacion për të përmbushur kriteret e kerkuara ne DST.
	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... (1)
	 Së katërti, AK në dokumentat standarte të tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/kapaciteti ekonomik pika 2.2/1 ku citohet:
	Nga shqyrtimi I dokumentacionit ne sistemin elektronik K.V.O konstaton se operatori ekonomik ka paraqitur Akt-Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar te bilanceve vetem per vitin 2015 ndersa persa I perket viteve 2014 dhe 2016 KVO veren se oper...
	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... (2)

	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.05.2018 (1)
	Ankesa: ka ose JO X
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 11.05.2018
	Ankesa: Jo
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018
	Ankesa:
	Nuk ka ankesa.
	NJOFTIMI  I   FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  11.05.2018
	Ankesa: NUK KA PATUR
	NJOFTIMI  I   FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  11.05.2018 (1)
	Ankesa: NUK KA PATUR (1)
	DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (2)
	a. Operatori ekonomik “EUROPETROL DURRËS ALBANIA”, sh.a nuk ka arritur të paraqesë dokumentacionin e kërkuar sipas pikës 1.  Kriteret e pergjithshme te pranimit kualifikimit :
	- Në pikën 1.  Kriteret e pergjithshme te pranimit kualifikimit eshte kerkuar:
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.05.2018 (2)
	Ankesa: Nuk ka ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	1.2 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-65854-04-27-2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2018
	Ankesa:  JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.05.2018
	Ankesa: ka ose jo - JO
	Për: [RESULI – ER sha me adresë: Fier Qender Fier Daullas Lagjja Mbrostar Ferko, rruga "Baltës" banesa nr-53, zone kadastrale nr-3980, numer pasurie nr- 62/24]
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11/05/2018.
	Ankesa: nuk ka.
	Për: [AROIL COMPANY sh.p.k, me adresë: Korçë Bulgarec Dishnice, Zona industriale, km 3 i rrugës nacionale Korçë - Bilisht, në krah të karburant Alpet, me nr. zone kadastrale 1101 dhe nr. pasurie 204/55]
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11/05/2018. (1)
	Ankesa: nuk ka. (1)
	Për:  Euromega 2010  sh.p.k
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit i rivlersimit është bërë në datë 11.05.2018
	Ankesa: SKA (1)
	SPITALI  RAJONAL VLORE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë
	Ankesa: NUK KA
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: 2 486 560 ( Dymilion e katerqind e tetedhjet e gjashte mije e peseqind e gjashtedhjet)leke pa tvsh .
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.05.2018.
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2018 (1)
	Ankesa: NUK KA (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2018 (2)
	Ankesa: NUK KA (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2018 (3)
	Ankesa: NUK KA (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2018 (4)
	Ankesa: NUK KA (4)
	SH.A. UJËSJELLËS - KANALIZIME  KRUJË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.05.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo S’Ka ankesa.
	Për: Infosoft Office Tirane
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.05.2018
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 14.05.2018
	Ankesa: NUK KA (5)
	BASHKIA DROPULL
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (23)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :15/05/2018
	Ankesa: Jo (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  04.5.2018
	Ankesa: Ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.03.2018 , 06.04.2018 (rivleresim), 03.05.2018 (rivleresim në bazë të vendimit të KPP)
	Ankesa: ka patur dhe ka marrë përgjigje në datë 06.04.2018
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: 2 486 560 ( Dymilion e katerqind e tetedhjet e gjashte mije e peseqind e gjashtedhjet)leke pa tvsh . (1)
	BASHKIA KONISPOL
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (24)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07/05/2018
	Ankesa: jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (25)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2018 (5)
	Ankesa: Jo (2)
	BASHKIA TROPOJE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (26)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2018 (6)
	Ankesa: Nuk ka patur
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (27)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.05.2018 (3)
	Ankesa: S’ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (28)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.05.2018
	Ankesa: ka ose jo______________ (1)
	 Nuk ka dorëzuar shtojcat
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (29)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :  19.04.2018
	Ankesa: ka ose jo: Nuk ka patur
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2018 (7)
	Ankesa: Ka patur ankes nga operatori ekonomik Maliq Haka, me date 03.05. 2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.05.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo SKA
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	OSHEE/DREJTORIA RAJONALE ELBASAN
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (30)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.03.2018
	Ankesa: Po
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (31)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.05.2018.
	Ankesa: JO (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.04.2018.
	Ankesa: Nuk ka.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (32)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.05.2018 (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  23.05.2018
	Ankesa: ka ose jo  JO
	1-U skualifikuan operatori ekonomik “A.SH. Engineering” sh.p.k. për keto arsye:
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Infratech”sh.p.k. për keto arsye:
	-Nuk keni paraqitur dokumentacion per inxhinierin e ndertimit -Ing.I.Dinaj nuk figuron ne listepagesat e vitit 2017 -Vlera e pages ne kontratat me stafin nuk perputhet me vleren ne listepagesa -Asnje prej anetareve te stafit nuk ka te plotesuar shtojc...
	2-U skualifikuan operatori ekonomik “A.SH. Engineering” sh.p.k. për keto arsye:
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit  : REF-65444-04-26-2018
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Adresa e Internetit www.app.gov.al
	8. Kontraktori: Operatori Ekonomik  “SHAGA” shpk
	Adresa:         Rruga “Hamdi Pepa”, Ish-Parku Industrisë, Tiranë
	8. Kontraktori: Operatori Ekonomik  “SHAGA” shpk (1)
	Adresa:         Rruga “Hamdi Pepa”, Ish-Parku Industrisë, Tiranë (1)

	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	BASHKIA BULQIZE
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	SPITALI PSIKIATRIK “ALI MIHALI” VLORE
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Operatori i shpallur fitues eshte terhequr nga lidhja e kontrates me date 17.05.2018 dhe oferta e renditur ne vendin e dyte nuk ploteson kriterin e nenit 58, pika 5 te Ligjit Nr.9643, date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar.
	MODELI I VETËDEKLARIMIT
	DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME
	Deklaratë e konkurruesit pjesmarrës në procedurën e konkurrimit për marrjen me qira të pasurise nr. 2/423, Zona Kadastrale  8513, sipërfaqe të përgjithshme 930 m²,  pronë e Bashkisë Durrës, që do të zhvillohet nga Bashkia Durrës më 05.06.2018, ora 10 00.
	I. KRITERE TE PERGJITHESHME


