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Ne sistemin elektronik jane paraqitur operator ekonomik te cilet kishin mangesi ne dokumentacion. 
 
Ne kete rast Njesia e Prokurimit kyren veprimin e anullimit te proçedures ne sistem. 
 

BASHKIA PERMET 
 
AutoritetikontraktorBashkiaPermet ne perputhjemeLigjin nr.9643, date 20.112006 “Per 
ProkuriminPublik”, (indryshuar) dhe VKM nr. 914, dt. 29.12.2014 “Per rregullat e 
prokurimitpublik”, ne perputhje me nenin 24 pika ç  njofton se procedura e prokurimitkerkese me 
propozim me objekt  “Blerje Fadrome dhe Kamioni veteshkarkues per bashkine Permet”me fond 
limit te përllogaritur: 4  166 666 (kater milion e njeqind e gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind 
e gjashtedhjete e gjashte) leke pa TVSH e llogaritur per tu zhvilluar me date 12.12.2016 ora 9:00 do 
te anullohet.  
 

UJËSJELLËS KANALIZIME SH.A DURRËS 
 
Në mbështetje ligjit nr  9643 dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar;  me ligjin 
182/2014, V.K.M Nr.914 dt.29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (i 
ndryshuar); Udhëzimit të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për krijimin e dosjes së tenderit me mjete 
elektronike,ne cilesine e Autoritetit kontraktor Ujesjelles - kanalizime Durres sh.a njofton anullimin 
e procedures se prokurimit te formes “e hapur –sherbime ” me num REF –UP 79/4-10-11-2016 me 
objekt “ Shërbim me roje private të U. K. Durrës” për Lotin e II-të ( Fushë- Kuqe)me  fond  limit : 
1’653’349,46 (Një milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e tre mijë e treqind e dyzetë e nëntë presje 
dyzetë e gjashtë) Lekë pa TVSH per arsye sepse asnje nga operatoret ekonomike pjesemarres nuk I 
permbushi kriteret e percaktuara nga autoriteti kontraktor. 
 

BASHKIA LIBRAZHD 
 
Bashkia Librazhd vendos anullimin e procedures “Rikostruksion i rrugeve Kotorrice-Dragostunje, 
Dranovice – Kostenje, Ndertim Trase,Rruga e Krrabes,Rruga e Hurdhave dhe hapje rruge Gurakuq-
Rinas. Mbeshtetur ne ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i ndryshuar)neni 24, 
pika ,ç kjo procedure duhet te anullohet per shkak se asnje nga operatoret ekonomike pjesemarres 
nuk plotesonin kriteret ligjore te kerkuara ne DST. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
 
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frasheri”, 
Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885 informon se Proçedurae Prokurimit: “Sherbim 
Konsulence” me objekt: “Projekte te detajuara urbane dhe programet e integruara te investimit 
Bashkia Berat dhe Bashkia Permet”,me fond limit 13.439.425 (trembëdhjetemilion e katërqind e 
tridhjetë e nëntëmijë e katërqind e njëzet e pesë) leke pa tvshanulohet per arsyese shoqeria e 
cilaparaqitiofertepropozimtekniknukarrititesigurontenumrin minimal tepikeve per keteoferte. 
 
 
 


	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	5. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Boshnjaku B”Shpk

	UKapaciteti ekonomik dhe financiar:
	Për; 4 AM , Sh.p.k  me adrese  Rruga Musa Agolli , Godina  7 kateshe, kati I dyte Ap nr 18 Tirane .
	2- OE Boshnjaku B me nr nipti K 72627402H dhe vlere oferte  22 746 318  (  njezete e dy million e shtateqind e dyzet e gjashte mije e treqind e tetembedhjete ), leke
	Nuk ploteson kriterin per nr  epunonjesve te kerkuar ne kriteret e vecanta te kualifikimit
	Ne dst eshte kerkuar:
	Pas verifikimit ne sistem te listepagesave dhe vertetimit perkates per periudhen tetor 2014-shtator 2016 te dorezuar nga subjekti Boshnjaku B rezulton se nr mesatar i punonjeve per kete periudhe eshte 90.2 punonjes .
	Pra referuar kriterit te mesiperm ju nuk plotesoni kriterin per nr mesatar te 100 punonjesve per periudhen tetor 2014-shtator 2016-12-16
	Ne lidhje me kriterin e mjetit autobot uji ka paraqitur dy kontrata qiraje
	1.Nje kontrate qiraje me Agim Vrenocin( mjetin me targe FR 5603C) por kontrata e qirase nuk eshte shoqeruar me dokumentacionin perkates te mjetit (dokumenti qe verteton regjistrimin leje qarkullimi, certifikate e kontrollit teknik, policen e sigurimit...
	Tek kriteret e vecanta te kualifikimit eshte kerkuar :
	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...
	Për:  4AM   shpk  Tirane
	1. 4AM shpk me nr nipti K92005016L me vlere oferte  24 228 000( njeze e kater milion e dyqind e njezet e tete mije ) leke
	2. Boshnjaku B me nr nipti K 72627402H dhe vlere oferte  21 745 760 ( njezet e nje milion e shtateqind e dyzet e pese mije  e shtateqind e gjashtedhjete ) leke
	1. Boshnjaku B me nr nipti K 72627402H dhe vlere oferte  21 745 760 ( njezet e nje milion e shtateqind e dyzet e pese mije  e shtateqind e gjashtedhjete ) leke
	Per arsyet e meposhtme :
	Nuk ploteson kriterin per nr  epunonjesve te kerkuar ne kriteret e vecanta te kualifikimit
	Ne dst eshte kerkuar:
	Pas verifikimit ne sistem te listepagesave dhe vertetimit perkates per periudhen tetor 2014-shtator 2016 te dorezuar nga subjekti Boshnjaku B rezulton se nr mesatar i punonjeve per kete periudhe eshte 90.2 punonjes .
	Pra referuar kriterit te mesiperm subjekti Boshnjaku B nuk  ploteson kriterin per nr mesatar te 100 punonjesve per periudhen tetor 2014-shtator 2016-12-16
	Ne lidhje me kriterin e mjetit autobot uji ka  paraqitur dy kontrata qiraje
	1.Nje kontrate qiraje me Agim Vrenocin( mjetin me tarege FR 5603C) por kontrata e qirase nuk eshte shoqeruar me dokumentacionin perkates te mjetit (dokumenti qe verteton regjistrimin leje qarkullimi, certifikate e kontrollit teknik, policen e sigurimi...
	Tek kriteret e vecanta te kualifikimit eshte kerkuar :
	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...
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë   4AM shpk me nr nipti K92005016L me vlere oferte  24 228 000( njeze e kater milion e dyqind e njezet e tete mije ) leke është identifikuar si oferta e suksesshme.
	Loti VII “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për repartin ushtarak 4001 Kukes” perjudha 15.11.2016-31.12.2019 me fond limit 4 411 415 lek pa tvsh
	Loti VIII “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për repartin ushtarak 4001 Burrel” perjudha 15.11.2016-31.12.2019 me fond limit 4 280 041 lek pa tvsh
	Vlera totale e kontratës:   17.612.062 (shtatëmbëdhjetë million e gjashtëqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëdhjetë e dy) lekë me tvsh


	Autoriteti Kontraktor: Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor – ASIG.
	Adresa: Godina Inovacionit, Rruga “Papa Gjon Pali”, Nr.3 Kati 2, Tiranë.
	Tel: +355 42236762
	E-mail:  13Tinfo@asig.gov.al13T
	Lloji i procedures se prokurimit:  Procedure e hapur (Prokurim i përqëndruar dt 21.11.2016).
	Objekti i prokurimit: “Blerje pajisje elektronike dhe telekomunikacioni“, Loti I “Blerje UPS“.
	Fondi limit: 123.600 (njëqind e njëzet e tremijë e gjashtëqind) lekë pa tvsh.
	Burimi i Financimit:  Buxheti i Shtetit për ASIG
	Data e lidhjes së kontratës: 20.12.2016
	Kontraktori:  “SINTEZA CO” shpk.
	Adresa:  Rruga “Fortuzi”, Nr.5, Tiranë.
	NIPT-i : K11324003F

