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vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për 
prokurimet publike nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.06.2015 
Ankesa: ka ose jo_____jo 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë __.__.____ 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
[ Data : 03.07.2015] 
Për: Operatorin ekonomik “Besta” sh.p.k me NIPT J62903182B 
 
Procedura e prokurimit: “ Procedurë e hapur “ me objekt :  “Rikonstruksioni i rruges Levan – 
Shtyllas”. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i rruges Levan – Shtyllas”. 
Kohëzgjatja: 6 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. 
Fondi limit: 104.907.755 (njëqind e katër milion e nëntëqind e shtatë mijë e shtatëqind e 
pesëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 11.05.2015. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa 
tvsh: 
 
 
Nr Shoqeria Oferta (pa TVSH) 

1 Grand Konstruksion M shpk & Shkelqim 07 shpk 57,801,960 
2 Caushi/M shpk & Sinder AB shpk & Caushi shpk 61,079,400 
3 B-93 shpk 61,600,600 
4 Alba Construksion shpk 61,962,200 
5 Derveni1 shpk 62,121,300 
6 Sireta 2F shpk & Company Riviera 2008 shpk 62,222,222 
7 Varaku-E shpk 63,965,050 
8 Be-Is shpk 64,334,040 
9 Ndregjoni shpk & Haziri shpk 64,542,674 
10 Eral shpk & Jodi shpk 64,545,100 
11 Glavenica shpk 64,738,783 
12 Agbes shpk  & Arberia shpk 64,969,600 
13 Gjoka Konstruksion shpk 66,720,780 
14 Besta shpk 70,261,240 
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15 Bajrami-N shpk 71,158,617 
16 Kevin shpk & Simaku shpk 71,714,942 
17 Gjikuria shpk 73,337,600 
18 Delia Impex shpk & Shpresa shpk 75,958,101 
19 Alb Bulidign shpk 78,121,600 
20 Bean shpk 78,675,775 
21 Agri Konstruksion shpk 79,375,800 
22 Vict Invest International shpk & Vict Invest shpk 85,955,500 
23 Salillari shpk 93,264,400 

 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 
  

1. “Grand Construksion M” shpk & “Shkelqimi 07” shpk  
2. “Caushi” shpk & “Caushi/M” shpk & “Sinder AB” shpk  
3.  “B-93” shpk  
4.  “Alba Konstruksion” shpk  
5.  “Derveni 1” shpk  
6.  “Sireta 2F” shpk & “Company Riviera” shpk  
7.  “Be-Is” shpk  
8. “Ndregjoni” shpk & “Haziri” shpk  
9.  “Eral” shpk & “Jodi” shpk  
10.  “Glavenica” shpk  
11.  “Agbes Konstruksion” shpk & “Arberia” shpk  
12.  “Gjoka Konstruksion” shpk  
13.  “Kevin Konstruksion” shpk & “Simaku” shpk  
14.  “Gjikuria” shpk  
15.  “Alb Building” shpk  
16.  “Bean” shpk  
17. “Varaku” shpk 

 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 

1. “Grand Construksion M” shpk & “Shkelqimi 07” shpk per arsye se:  
a. Operatori Grand Konstruksion M shpk nuk ploteson kerkesen 2.4.7 ne DST ku 

shprehet se Operatori Ekonomik duhet te disponoje  certifikaten ISO 9001:2008  
mbi “Sistemet e menaxhimit te cilesise”, leshuar nga institucionet zyrtare te 
akredituar per kete qellim. Certifikata kerkohet te jete e vlefshme ne kohen e 
zhvillimit te tenderit. dhe kerkesen 2.4.8 ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te 
disponoje certifikaten  ISO 14001:2004 mbi “Sistemet e menaxhimit te ambjentit” 
leshuar nga institucionet zyrtare te akredituar per kete qellim. Certifikata kerkohet te 
jete e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit. 

b. Shoqëria “Shkelqim 07” sh.p.k nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e 
Tenderit shtojca 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.1, gërma “e”, ku 
është kërkuar: “Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të 
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik 
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që është i regjistruar në Shqipëri.”. nuk ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon 
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të 
energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.  

 
2. “Caushi” shpk & “Caushi/M” shpk & “Sinder AB” shpk per arsye se:  

a. Operatori Caushi shpk nuk ploteson kerkesen 2.4.7 ne DST ku shprehet se Operatori 
Ekonomik duhet te disponoje  certifikaten ISO 9001:2008  mbi “Sistemet e 
menaxhimit te cilesise”, leshuar nga institucionet zyrtare te akredituar per kete 
qellim. Certifikata kerkohet te jete e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit. dhe 
kerkesen 2.4.8 ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te disponoje certifikaten  
ISO 14001:2004 mbi “Sistemet e menaxhimit te ambjentit” leshuar nga institucionet 
zyrtare te akredituar per kete qellim. Certifikata kerkohet te jete e vlefshme ne kohen 
e zhvillimit te tenderit. 

b. Shoqeria Sinder AB sh.p.k nuk plotesonne perqindje te pjesemarrjes te shprehur ne 
kontraten e bashkepunimin asnje prej kushteve te vendosura piken 2.4 dhe 2.4.1 
Kapaciteti Teknik ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar 
punë të ngjashme  për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50.000.000 
(tetedhjete e pese milion)  leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të 
fundit.  

Ose punë të ngjashme  deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 
bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se  200.000.000 (treqind e pesedhjete milion) leke 
pa tvsh. 
Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 
Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese formularet e 
vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shoqeruar me kontraten/kontratat e nenshkruara nga 
palet,  situacionet perfundimtare, aktet e kolaudimit dhe faturat tatimore perkatese 
 

3. “B-93” shpk per arsye se:  
a. nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 “Kriteret e 

Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.1, gërma “e”, ku është kërkuar: “Vërtetimin që 
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 
Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim ky I maturuar 
diten e hapjes se ofertave. Për arsye se mospërmbushja i një kriteri të vetëm të 
përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, përbën kusht për mos kualifikimin e 
ofertuesve, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të mos vazhdojë me 
shqyrtimin e pjesës së mbetur të dokumentacionit të paraqitur nga ky operator 
ekonomik në këtë procedurë prokurimi 

 
4. “Alba Konstruksion” shpk per arsyen se: 

a. Nuk ploteson piken 2.3.4 ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te 
paraqese një dokument që vërteton se ka plotësuar te gjitha detyrimet e taksave dhe 
tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori 
ushtron aktivitet.  

 
5. “Derveni 1” shpk per aryen se: 
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a. nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 “Kriteret e 
Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.1, gërma “e”, ku është kërkuar: “Vërtetimin që 
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 
Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim ky I maturuar 
diten e hapjes se ofertave. Për arsye se mospërmbushja i një kriteri të vetëm të 
përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, përbën kusht për mos kualifikimin e 
ofertuesve, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të mos vazhdojë me 
shqyrtimin e pjesës së mbetur të dokumentacionit të paraqitur nga ky operrator 
ekonomik në këtë procedurë prokurimi 

 
6. “Sireta 2F” shpk & “Company Riviera” shpk per arsyen se: 

a. Nuk ploteson asnje prej kushteve te vendosura piken 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik 
ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar punë të ngjashme  
për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50.000.000 (tetedhjete e pese 
milion)  leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.  

Ose punë të ngjashme  deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 
bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se  200.000.000 (treqind e pesedhjete milion) leke 
pa tvsh. 
Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 
Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese formularet e 
vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shoqeruar me kontraten/kontratat e nenshkruara nga 
palet,  situacionet perfundimtare, aktet e kolaudimit dhe faturat tatimore perkatese 
 

7. “Be-Is” shpk per aryen se: 
a. Nuk ka paraqitur vertetimin per numrin e punonjesve 

 
8. “Ndregjoni” shpk & “Haziri” shpk per arsyen se: 

a. Nuk ploteson kriterin e kontratave te ngjashme nga ana e shoqerise “Haziri” shpk, 
pjesemarrese ne bashkimin e operatoreve, pasi faturat tatimore per kontraten e 
paraqitur jane te periudhes 2009 – 2010. 

b. nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 “Kriteret e 
Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.1, gërma “e”, ku është kërkuar: “Vërtetimin që 
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 
Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim ky I maturuar 
diten e hapjes se ofertave. 

 
9. “Eral” shpk & “Jodi” shpk per arsyen se: 

a. nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 “Kriteret e 
Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.1, gërma “e”, ku është kërkuar: “Vërtetimin që 
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 
Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim ky I maturuar 
diten e hapjes se ofertave. Për arsye se mospërmbushja i një kriteri të vetëm të 
përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, përbën kusht për mos kualifikimin e 



Buletini Nr.27, datë 13 Korrik 2015                                            Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           79/443  

 

ofertuesve, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të mos vazhdojë me 
shqyrtimin e pjesës së mbetur të dokumentacionit të paraqitur nga ky bashkim 
operatorësh ekonomik në këtë procedurë prokurimi 

 
10. “Glavenica” shpk per arsyen se: 

a. nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 “Kriteret e 
Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.1, gërma “e”, ku është kërkuar: “Vërtetimin që 
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 
Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim ky I maturuar 
diten e hapjes se ofertave. Për arsye se mospërmbushja i një kriteri të vetëm të 
përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, përbën kusht për mos kualifikimin e 
ofertuesve, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të mos vazhdojë me 
shqyrtimin e pjesës së mbetur të dokumentacionit të paraqitur nga ky operator 
ekonomik në këtë procedurë prokurimi 

 
11. “Agbes Konstruksion” shpk & “Arberia” shpk per arsyen se: 

a. nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 “Kriteret e 
Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.1, gërma “e”, ku është kërkuar: “Vërtetimin që 
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në 
Shqipëri.”pasi nuk ka shlyer detyrimet per muajin mars 2015, detyrim ky I maturuar 
diten e hapjes se ofertave. Për arsye se mospërmbushja i një kriteri të vetëm të 
përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, përbën kusht për mos kualifikimin e 
ofertuesve, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të mos vazhdojë me 
shqyrtimin e pjesës së mbetur të dokumentacionit të paraqitur nga ky bashkim 
operatorësh ekonomik në këtë procedurë prokurimi 

 
12. “Gjoka Konstruksion” shpk per arsyen se: 

a. Nuk ploteson piken 2.3.4 ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te 
paraqese një dokument që vërteton se ka plotësuar te gjitha detyrimet e taksave dhe 
tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori 
ushtron aktivitet.  

 
13. “Kevin Konstruksion” shpk & “Simaku” shpk per arsye se:  

a. Operatori Simaku shpk nuk ploteson kerkesen 2.4.7 ne DST ku shprehet se Operatori 
Ekonomik duhet te disponoje  certifikaten ISO 9001:2008  mbi “Sistemet e 
menaxhimit te cilesise”, leshuar nga institucionet zyrtare te akredituar per kete 
qellim. Certifikata kerkohet te jete e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit. dhe 
kerkesen 2.4.8 ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te disponoje certifikaten  
ISO 14001:2004 mbi “Sistemet e menaxhimit te ambjentit” leshuar nga institucionet 
zyrtare te akredituar per kete qellim. Certifikata kerkohet te jete e vlefshme ne kohen 
e zhvillimit te tenderit. 

b. Operatori Simaku shpk nuk ploteson asnje prej kushteve te vendosura piken 2.4 dhe 
2.4.1 Kapaciteti Teknik ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te kete 
realizuar punë të ngjashme  për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 



Buletini Nr.27, datë 13 Korrik 2015                                            Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           80/443  

 

50.000.000 (tetedhjete e pese milion)  leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri 
viteve të fundit.  

Ose punë të ngjashme  deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 
bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se  200.000.000 (treqind e pesedhjete milion) leke 
pa tvsh. 
Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 
Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese formularet e 
vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shoqeruar me kontraten/kontratat e nenshkruara nga 
palet,  situacionet perfundimtare, aktet e kolaudimit dhe faturat tatimore perkatese 
 

14. “Gjikuria” shpk per arsyen se: 
a. nuk plotëson kriterin e vendosur në Dokumentat e Tenderit shtojca 10 “Kriteret e 

Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.1, gërma “e”, ku është kërkuar: “Vërtetimin që 
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”. 
nuk ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të 
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik 
që është i regjistruar në Shqipëri.  

b. Nuk ploteson piken 2.3.4 ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te 
paraqese një dokument që vërteton se ka plotësuar te gjitha detyrimet e taksave dhe 
tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori 
ushtron aktivitet.  

 
15. “Alb Building” shpk per arsyen se: 

a. Nuk ploteson kriterin e kontrates se ngjashme, pasi kontrata e paraqitur 
“Rikonstruksioni i Rruges Erind – Cajup” eshte e perfunduar ne vitin 2011, pra 
jashte periudhes se kerkuar ne DST. 

 
16. “Bean” shpk per arsyen se: 

a. Nuk ploteson asnje prej kushteve te vendosura piken 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik 
ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar punë të ngjashme  
për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50.000.000 (tetedhjete e pese 
milion)  leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.  

Ose punë të ngjashme  deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 
bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se  200.000.000 (treqind e pesedhjete milion) leke 
pa tvsh. 
Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 
Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese formularet e 
vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shoqeruar me kontraten/kontratat e nenshkruara nga 
palet,  situacionet perfundimtare, aktet e kolaudimit dhe faturat tatimore perkatese. 
 

17. ”Varaku” shpk per arsyen se: 
Ka paraqitur oferte anomalisht te ulet dhe nuk ka arritur te argumentoje kete oferte. 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Besta” sh.p.k 
(NIPT  J62903182B) se oferta e paraqitur, me vlerë 70,261,240 (shtatedhjete million e dyqind e 
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gjashtedhjete e nje mije e dyqind e dyzet) lekë pa TVSH 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 4 2 235 597/8 (int.151) 
• Fax:  00355 4 2 234 885 
 
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda pese ditëve nga dita e 
marrjes/publikimit të 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) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 
vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.06.2015. 
Paraqiten ankim shoqerite “Bean” shpk, “Be-Is” shpk, “Sireta 2F” shpk dhe “Ndregjoni “ shpk. Pas 
shqyrtimit te ankesave u rivleresua procedura por nga ky rivleresim nuk erdhi asnje ndikim ne 
renditjen perfundimtare. Rivleresimi u be ne daten 18.06.2015. 
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

[ Data : 03.07.2015] 
Për: Operatorin ekonomik “Arifaj” sh.p.k me NIPT J76418907K. 
 
Procedura e prokurimit: “ Procedurë e hapur “ me objekt :  “Rikualifikim urban i qendrës së 
qytetit, fasadat, ndriçimi, lulishtja Qyteti Kukës”. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikualifikim urban i qendrës së qytetit, fasadat, ndriçimi, 
lulishtja Qyteti Kukës”. 
 
Kohëzgjatja: 6 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. 
 
Fondi limit: 179.950.035 (njëqind e shtatëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e 
tridhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 21.05.2015. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa 
tvsh: 
 


	UZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME
	Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:  nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër deri me 31.12.2015
	Adr:       Rruga “Murat Toptani”, Tiranë.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin “Infosoft Office” sh.p.k. NIPT J62426002Q,  Adr:  Rruga “Murat Toptani”, Tiranë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]  se oferta e paraqitur, me vlerë 4.522.288,7 (katër m...
	Adr:       Rruga “Çerçiz Topulli”, Objekti Nr. 17, Kasharë, Tiranë.
	Për:  CLASSIC shpk Tirane   NIPT J 91909004 J
	1. Oferta Elektronike e shoqerise CLASSIC shpk Tirane   NIPT J 91909004 J
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë CLASSIC shpk Tirane   NIPT J 91909004 J  se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 13.480.000  ( trembedhjete milion e katerqind e tetedhjete mije) ) leke pa TVSH  është identifik...
	UDREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE
	Lot12 Magnezium sulfate        25%-10 ml                           Flakon

	Lloji i Proçedures se Prokurimit : “Kerkese per Propozim ”,Prokurim elektronik
	Fondi limit:   1.994.865,84 (një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë presje tetëdhjetë e katër) Lekë, (pa T.V.SH), financuar nga të ardhurat e shoqërise.
	AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE

	UDREJTORIA E RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:
	Formulari i njoftimit;
	UDREJTORIA E RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	Loti 1
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
	NJOFTIM PER BOTIM PËR
	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
	NJOFTIM PER BOTIM PËR

