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4.Operatori Ekonomik   “Novatech Studio” shpk 

Çmimi total i ofertës pa TVSH = 691,249.39 ( gjashteqind e nentedhjete e nje mije e dyqind e dyzet 

e nente mije pike tridhjete e nente)  lekë.   

           

Nuk ka Operatore Ekonomike te skualifikuar. 

  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se , Operatori Ekonomik ”UTS -01” 

shpk me NUIS K71818014L, me adresë:  Tirane Njesia Bashk.7, Rr.Frosina Plaku, Ndertesa 62, 

Hyrja 1, Ap.2, se oferta e paraqitur, me një vlerë prej  785,000 ( shtateqind e tetedhjete e pese mije)  

lekë pa TVSH  dhe e vlerësuar me  94.9 pikë,  është identifikuar si oferta e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, 

nr.1, 1001, Tiranë, Sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 

(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr. 

9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  14.05.2019 

Ankesa: Nuk është paraqitur asnjë ankesë nga Operatorët Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e 

lartpërmendur të prokurimit. 

 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: “I RI” sh.p.k sh.p.k, me NIPT L71726018M, me adresë: 

Rr. “Dervish Hima”, Nr. 8, NjB 2, Tiranë dhe “Hydro & Energy” me NIPT K72227008T,  

me adresë: Rruga e Kavajes, Kompleksi "Parku Lana", Kati i 2 – të, Tiranë, me kryesuese shoqërinë 

“I RI” sh.p.k. 

  

Proçedura e prokurimit: “Shërbim Konsulence” 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Projektim për objektin: “Vazhdimi i Shëtitores së Vlorës - 

Segmenti jugor nga fushat e sportit deri tek tuneli”. 

 

Numri i referencës së proçedurës: REF-13719-03-15-2019 

Fondi limit: 14,078,834 (katërmbëdhjetëmilion e shtatëdhjetë e tetëmijë e tetëqind e tridhjetë e 

katër) lekë pa TVSH. 

 

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 03.04.2019. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
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Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës me paraqitjen e shprehjeve te interesit në këtë procedurë 

shoqëritë si më poshtë: 

 

Nr. Shoqëria 

1. A&E Engineering sh.p.k. 

2. J.V. “I RI” sh.p.k. dhe “Hydro Energy” shpk, 

3. J.V. InstitutiDekliada - Alb& CEC Group 

4. J.V. PNI - 2001 & GK & UTS - 01 

5. J.V. Sphaerash.p.k. &Klodioda 

6. J.V. “ICE” shpk” dhe “Mediterranea Enginnering ” shpk 

7. Land & Co sh.p.k. 

 

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi: 

 

1. Të skualifikojë Operatorin Ekonomik “Land & CO ” shpk për arsye se: 

- Nuk ka numrin e punonjesve te kerkuar per periudhen Shkurt 2018- Shkurt 2019, ne 

kundershtim me kerkesen 2.3.2 per kualifikim ku, nder te tjera citohet: 

“Operatoriekonomikduhetteketenjepunesimmesatarjo me pak se 18 punonjes . 

- Nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur me licensat e kerkuara per projektim mungon pika 

(4 i ) ne kundershtim me kerkesen 2.3.4.ku citohet se Operatori Ekonomik duhet te disponoj 

licensat e nevojshme per zbatimin e kontrates bazuar ne formatin e miratuar. 

 

2. Te skualifikoje bashkimin e  Operatoreve  Ekonomik “Sphaera” shpk dhe ”Klodioda” per arsye 

se nuk ka paraqitur Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur sipas shtojces 4/1 pjese perberese 

e DST . 

Gjithashtu bashkimi i operatoreve ne fjale nuk ka plotesuar Deklaraten mbi permbushjen e 

kritereve te Pergjithshme ne formatin e kerkuar ne DST ku mungon paragrafi:  

Personi/at ne cilesine e anetarit te organit administrativ ,drejtuesit ose mbikeqyresit,aksionerit 

ose ortakut,ose ka kompetenca perfaqesuese,vendimarrje ose kontrolluese brenda operatorit 

ekonomik, si me poshte:______________ etj 

Nuk jane ose kane qene te denuar me vendim gjyqesor te formes se prere per asnje nga veprat 

penale, te percaktuara ne nenin 45/1 LPP 

3. Te skualifikoje bashkimin e  Operatoreve  Ekonomik “G&KStudio”shpk ”PNI 2001” shpk dhe 

“UTS 1” shpk. per arsye se nuk ka paraqitur Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur sipas 

shtojces 4/1 pjese perberese e DST . 

Po kështu bashkimi i operatoreve ne fjale nuk ka plotesuar Deklaraten mbi permbushjen e 

kritereve te Pergjithshme ne formatin e kerkuar ne DST ku mungon paragrafi  

Personi/at ne cilesine e anetarit te organit administrativ ,drejtuesit ose mbikeqyresit,aksionerit 

ose ortakut,ose ka kompetenca perfaqesuese,vendimarrje ose kontrolluese brenda operatorit 

ekonomik, si me poshte:______________ etj 

Nuk jane ose kane qene te denuar me vendim gjyqesor te formes se prere per asnje nga veprat 

penale, te percaktuara ne nenin 45/1 LPP 
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4. Te skualifikoje bashkimin e  Operatoreve  Ekonomik “ICE”shpk” dhe “Mediterranea 

Enginnering ” shpk. per arsye se nuk ka paraqitur Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur 

sipas shtojces 4/1 pjese perberese e DST . 

Gjithashtu bashkimi i operatoreve ne fjale nuk ka plotesuar Deklaraten mbi permbushjen e 

kritereve te Pergjithshme ne formatin e kerkuar ne DST ku mungon paragrafi:  

Personi/at ne cilesine e anetarit te organit administrativ ,drejtuesit ose mbikeqyresit,aksionerit 

ose ortakut,ose ka kompetenca perfaqesuese,vendimarrje ose kontrolluese brenda operatorit 

ekonomik, si me poshte:______________ etj 

Nuk jane ose kane qene te denuar me vendim gjyqesor te formes se prere per asnje nga veprat 

penale, te percaktuara ne nenin 45/1 LPP. 

 

5. Të konsiderojë të kualifikuar bashkimin e shoqërive “I RI” dhe “Hydro Energy” shpk, të cilët 

i plotësojnë kërkesat për kualifikim. 

 

6. Të konsiderojë të kualifikuar bashkimin e shoqërive “Instituti Dekliada - Alb” dhe “CEC 

Group” shpk, të cilët i plotësojnë kërkesat për kualifikim. 

 

7. Të konsiderojë të kualifikuar bashkimin e shoqërive “A& Engineering” shpk dhe “UTS - 01” 

shpk,  të cilët i plotësojnë kërkesat për kualifikim. 

 

Në fazën e dytë, (fazën e propozimeve teknike) paraqiten propozim Bashkimi i operatorëve 

ekonomikë “I RI” shpk & “Hydro Energy” shpk dhe operatori ekonomik“A&E Engineering” shpk. 

 

Vlerat e ofertuara pas hapjes se propozimeve financiare ishin si me poshtë: 

Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “I RI” shpk & “Hydro Energy” shpk paraqiti ofertë për 

realizimin e projektit në shumën 14.006.000 (katërmbëdhjetë milion e gjashtëmijë) Lekë, pa TVSH 

ose 16.807.200 (gjashtëmbëdhjetë milion e tetëqind e shtatë mijë e dyqind) Lekë, me TVSH dhe u 

vlerësua në total me 97.67 pikë. 

Operatori Ekonomik“A&E Engineering” shpk paraqiti ofertë për realizimin e projektit në shumën 

13.500.000 (trembëdhjetë milion e pesëqindë mijë) Lekë, pa TVSH ose 16.200.000 

(gjashtëmbëdhjetë milion e dyqind mijë) Lekë, me TVSH dhe u vlerësua në total me 88.00 pikë.  

 

Duke i’u referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: “I 

RI” sh.p.ksh.p.k, me NIPT L71726018M, me adresë: Rr. “Dervish Hima”, Nr. 8, NjB 2, 

Tiranëdhe“Hydro & Energy”sh.p.k.me NIPT K72227008T, me adresë: Rruga e Kavajes, 

Kompleksi "Parku Lana", Kati i 2 – të, Tiranë, me kryesueseshoqërinë “I RI” sh.p.k, se oferta e 

paraqitur nga ana juaj, me vlerë 14.006.000 (katërmbëdhjetë milion e gjashtëmijë) Lekë, pa TVSH, 

vlerësuar me 97.67 pikë,është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Rr. “Sami Frashëri”, nr. 10, Tirana, Albania, Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151) Fax: 00355 42 

234 885, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve 

nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.05.2019. 

Ankesa: Për proçedurën nuk janë paraqitur ankesa. 


	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (3)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (4)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (5)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-23839-05-27-2019
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-23930-05-27-2019
	5. Fondi limit: 5.645.984  (pesë milion e gjashtëqind e dyzet e pesë mijë e nënteqind e tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH.
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24024-05-28-2019
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (6)
	1- Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (7)
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-24199-05-28-2019
	5. Fondi limit  3.825.000 (tre milion e teteqind e njezet e pese mije)leke pa tvsh.
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (8)
	4.Numri i referencës së procedurës: REF-24449-05-29-2019
	5. Fondi limit  7.081.774 lek
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (9)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (10)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (11)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (12)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (13)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (14)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (15)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-23825-05-27-2019
	4.  Numri i referencës së procedurës/lotit   REF-23828-05-27-2019
	4. Numri i referencës së procedurës:  REF - 24017 - 05 - 28 - 2019
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (16)
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: ”Blerje tombino dhe kubike betoni”
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (17)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (18)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	BASHKIA PATOS
	Emri :            Bashkia Patos
	Adresa:          Lagja “Naftëtari”, rruga “Unaza”
	E-mail :          danielakukaj@gmail.com
	Cel:                  069 73 97 342
	Faqja e Interneti : www.bashkiapatos.gov.al
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  Materiale per ndertimin e rrjetit te brendshem Cete”
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24725-05-30-2019
	4.Numri i referencës së procedurës : REF-24873-05-30-2019
	Loti 1: REF-24875-05-30-2019
	Loti 2: REF-24877-05-30-2019
	Loti 3: REF-24879-05-30-2019
	4.Numri i referencës : REF-24648-05-30-2019
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (19)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (3)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (4)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	[24.05.2019 ]
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 10.05.2019
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 15.05.2019
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka (1)
	DEGA E DOGANES GJIROKASTER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :16.05.2019
	Ankesa:  jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Data: 24.05.2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2019
	Ankesa: ka ose jo                              nuk ka
	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
	Numri i referencës së procedurës REF:19457-04-24-2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë __15.05.2019___________________________
	Ankesa: ka ose jo__JO____________
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë  16.05.2019
	Ankesa:  JO
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.05.2019
	Ankesa: ka ose jo JO NUK ka Patur
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë, 15.05.2019
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.03.2019 dhe me datë 01.04.2019 (sipas rivlerësimit)
	Ankesa: ka ose jo - Ka
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE,BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-20352-05-02-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17.05.2019
	Ankesa: Nuk  ka
	Numri i references së procedurës/lotit: REF-18863-04-18-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2019 (1)
	Ankesa: Jo
	c) Nuk përmbush pikën 2.3.6 të kapacitetit teknik ku thuhet se " Zgarat dhe pusetat metalike duhet të jenë të çertifikuara sipas standardeve të mëposhtme (shiko tabelen), vërtetuar me fletë analizë/raport testimi të leshuar nga një laborator i çertifi...
	d) Nuk përmbush pikën 2.3.8 të kapacitetit teknik ku thuhet se "Në ditën dhe orën e hapjes së ofertave, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë mostrat e loguara, sipas të gjitha specifikimeve teknike, si mëposhtë: ....." pasi OE nuk paraqiti mostrat ...
	e) Nuk përmbush pikën 2.3.9 të kapacitetit teknik ku thuhet se " Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës...." pasi nuk ka paraqitur dokum...
	Për: O.E.  “FAT GROUP“  SHPK     NIPT  L43428401V
	Adresa: Lagjja Kongresi i Permetit, rruga Adriatiku, godine 3-kateshe, kati 1, zona kadastrale 8532, nr pasurie 6/147 Fier
	1. Oferta Elektronike e shoqerise    FAT GROUP          SHPK                   NIPT  L43428401V
	2. Oferta Elektronike e shoqerise    A.M.U.          SHPK                   NIPT  K14229210F
	3. Oferta Elektronike e shoqerise    ZEQIRI          SHPK                   NIPT  J67902827A
	Vlera (me numra dhe fjale): 8.270.000 (tete milion e dyqind e shtatedhjete mije) leke me tvsh.
	4. Oferta Elektronike e shoqerise    VIBTIS          SHPK                   NIPT L02103503S
	5. Oferta Elektronike e shoqerise    ARTEO 2018          SHPK                   NIPT L82523203F
	6. Oferta Elektronike e shoqerise    Hidro-Sistem          SHPK                   NIPT L23224402B
	7. Oferta Elektronike e shoqerise    JORDIL           SHA                   NIPT K13506401C
	8. Oferta Elektronike e shoqerise    NIGMA KONSTRUKSJON          SHPK          NIPT L31626006F
	9. Oferta Elektronike e shoqerise    FLED           SHPK          NIPT K17621104C
	10. Oferta Elektronike e shoqerise    APHA SOLUTIONS GROUP          SHPK          NIPT L63620402U
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “FAT GROUP“  SHPK     NIPT  L43428401V me adrese: Lagjja Kongresi i Permetit, rruga Adriatiku, godine 3-kateshe, kati 1, zona kadastrale 8532, nr pasurie 6/147 Fier, se ofert...
	AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
	BASHKIA CERRIK
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.05.2019
	Ankesa: s’ka
	DREJTORIA E POLICISE QARKUT TIRANE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është  bërë në datë  14.05.2019
	Ankesa: JO.
	-Bashkimi Operatoreve Ekonomik “Agri Construksion” shpk & “Ndregjoni” shpk nuk plotëson pikën Pika 6 ( Të ketë në stafin e punonjesve te pasqyruar ne list pagesat e shoqërisë për tre muajt e fundit  të pakten 13 (trembëdhjete)  punonjës të pajisur me ...
	BOE ka paraqitur dokumente per 5 specialist ndertimi, por nder to:   D. A. me IQT NR. 000762, por e cila ka mbaruar afatin me dt. 09.03.2019, I.H.me IQT NR. 000761, por e cila ka mbaruar afatin me dt. 09.03.2019, S. A. nuk eshte i pajisur me IQT.

	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019
	Ankesa: Po. Ka paraqitur ankese  OE “Bolt”shpk
	HEKURUDHA SHQIPTARE SH.A
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.05.2019.
	Ankesa:  ka ose jo: PO
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë  20.05.2019
	Ankesa:  JO (1)
	BASHKIA TROPOJE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.05.2019 (1)
	Ankesa: Nuk ka patur
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 21.05.2019
	Ankesa:  Nuk ka ankesa
	FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
	Për: CCS Office sh.p.k.
	Adresa:Rruga “Sulejman Delvina Nr.7,Tirana,Albania”, E-mail:kancelaria@ccs.al
	Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë FONDIT TË SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR, Rr. “Sami Frashëri”, nr. 8, Tiranë. Tel: +3554223815. E-mail: info@fsdksh.com.al. Web://www.fsdksh.com.al brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marr...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo: Nuk ka ankesa
	 Ofertuesi nuk arriti të paraqesë dokumentacion provues për elementet e vecanta të ofertës ekonomike anomalisht të ulët sipas nenit 56 të LPP-së, e konkretisht në shkresën “Argumentim mbi ofertën anomalisht të ulët” të datës 26.04.2019 rezulton se mu...
	 Në dokumentacionin e paraqitur bashkëngjitur shkresës “Argumentim mbi ofertën anomalisht të ulët”, ofertuesi nuk ka arritur të argumentojë elementet e vecanta të ofertës për artikujt e tjerë pasi, prokura e datës 01.06.2018 e lëshuar nga një kompani...
	 Gjithashtu rezulton se ofertuesi “Atlantik 3” SHPK ka paraqitur edhe ofertat e marra nga 3(tre) kompani të tjera prodhuese/ tregtuese, pa data dhe afate vlefshmërie të këtyre ofertave, bashkëlidhur të cilave janë paraqitur fatura tatimore shitje vet...
	 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.1 “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë” të shtojcën 9 të DT-së, pasi nuk arriti të paraqesë një çertifikatë të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës, që ...
	Njoftimi i Ri- Klasifikimit është bërë në datë 17.05.2019
	Ankesa: Nuk ka pasur pas ri-klasifikimit.
	Njoftimi i Ri-Klasifikimit është bërë në datë 20.05.2019
	Ankesa: Nuk ka pasur për riklasifikimin.
	AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	[29.05.2019 ]
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17.05.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	[29.05.2019 ] (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17.05.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 20.05.2019
	Ankesa: NUK KA
	BASHKIA DROPULL
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.05.2019
	Ankesa: jo
	1.    Operatori Ekonomik ne permbushje te pikes 2.3.11. a) te Kapacitetit Teknik ,
	a)Impianti i prodhimit te asfaltobetonit duhet te kete nje largesi jo e shume se 25 km nga vend i punimeve te ketij projekti. Operatori ekonomik duhet te deklaroje vendodhjen  e sakte te impiantit , te paraqese planin e vendosjes dhe fotografi te imp...
	2.3.4  Nje punësim mesatar per periudhën Janar 2018 – Janar 2019, i të paktën 70 (shtatëdhjetë) personave te vertetuar me ; a) Vërtetim të lëshuar nga autoritetet përkatëse,në mënyrë elektronike , ku të specifikohet numri i  punonjësve për secilin mua...
	• 1 (nje ) inxhinier ndertimi profili transport ...
	1. Operatori Ekonomik ne permbushje te pikes 2.3.11. a) te Kapacitetit Teknik , a)Impianti i prodhimit te asfaltobetonit duhet te kete nje largesi jo e shume se 25 km nga vend i punimeve te ketij projekti. Operatori ekonomik duhet te deklaroje vendodh...
	Për:
	1. “MEDI-TEL  ” sh.p.k. me  NIPT  J71519004W, Adresa : Kashar MEZEZ Autostrada Tiranë-Durrës, Km.1,Rruga Vidhegjate.
	1. “MEDI-TEL  ” sh.p.k. me  NIPT  J71519004W, Adresa : Kashar MEZEZ Autostrada Tiranë-Durrës, Km.1,Rruga Vidhegjate. (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  07.05.2019
	Ankesa: ka ose jo  - Ka
	Operatori Ekonomik “ MEDI-TEL” ka paraqitur ankese ne daten 08.04.2019   dhe ka marre pergjigje ne daten 12.04.2019.
	Operatori Ekonomik “ V.A.L.E. RECYCLING “ka paraqitur ankese ne daten 13.05.2019 dhe ka marre pergjigje ne daten 17.05.2019.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Për:  LASER MED shpk me Nr. NIPT K12128004G
	Adresa:Rruga e Elbasanit, Mjull-Bathore, Nr.4, (perballe TEG) Farke Tirane
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.05.2019
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 06.05.2019
	Ankesa: Ka pasur Ankesa
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:  12/05/2019
	Ankesa: ka “SARK” Shpk
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:  12/05/2019 (1)
	Ankesa: ka “SARK” Shpk (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:  21/05/2019
	Ankesa: nuk ka
	OE Nika sh.p.k. nuk ka paraqitur  :
	Deshmi e perfundimit te kualifikimit perkates per njerin nga  tekniket e ndertimit , kriter ky i kerkuar ne piken 2.3.3. germa d te kritereve tre vecanta te kualifikimit.
	1. Bashkimi i operatoreve ekonomik Drini A me nr Nipti J67902505V& Varaku shpk me nr Nipti  J61902509S me vlere oferte 3 471 830 ( tremilion e katerqind e shtatedhjete e nje mije e teteqind e tridhjete)  leke
	2. .Kevin konstruksion me nr nipti K71401004W   dhe vlere oferte 3 603 336 ( tre milion e gjashteqind e tre mije e treqind e tridhjete e gjashte  )  leke
	3. Nika shpk me nr nipti J76705047U dhe vlere oferte  3 100 900( tre milion e njeqind emije e nenteqind ) leke
	OE Nika shpk nuk permbush te gjitha kriteret  e vecanta te kualifikimit
	Konkretisht:
	Shoqeria Nika shpk ka paraqitur kontrate individuale + diplome per ing .ndertimi dhe ing elektrik por per asnjerin prej ketyre dy inxhiniereve nuk ka paraqitur Çertefikate per trajnimin si pergjegjes i sigurise ne kantjere i mbeshtetur ne legjislacion...
	Certefikata e paraqitur ne tender eshte per juristin Gjergj Nika  dhe jo per njerin prej  drejtuesve teknik sic eshte kerkuar ne DST
	KVO vlereson se nuk permbushni kriterin e kerkuar ne piken 2.3.3 germa c
	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 oferta  e dorezuar nga subjekti Nika  shpk refuzohet .
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i operatoreve ekonomik Drini A me nr Nipti J67902505V& Varaku shpk me nr Nipti  J61902509S me vlere oferte 3 471 830 ( tremilion e katerqind e shtatedhjete e nje mije e teteqind e tridh...
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.05.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO NUK ka Patur (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Elbasan, më   30.05. 2019
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-19632-04-25-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.05.2019.
	Ankesa: ka ose jo_: NUK KA PATUR ANKESA.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.05.2019.
	Ankesa: JO (1)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (5)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (6)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (7)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (8)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (9)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (10)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (11)
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (12)
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-19237-04-23-2019
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit :   : REF-07279-02-11-2019

	2.      Numri i Referencës: REF-19644-04-25-2019
	5.       Fondi limit:  Loti III – 5 333 347.3 (pesë milion e treqind e tridhjetë e tremijë e treqind e dyzet e shtatë pikë njëzet e nëntë) lekë pa Tvsh.
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
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