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Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           351/494  

 

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 24.07.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri   Kristaq Skenderi P.F. 

Adresa  Elbasan 

Nr. NIPT          K32720203N 

 

 

BASHKIA VLORË 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri autoritetit kontraktor: Bashkia Vlorë,  

Adresa : sheshi “4 Heronjtë”, rruga:”Osman Haxhiu”  

Tel: 033 421 210; Fax 033 421 205,  

email: info@vlora.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës së prokurimit:  Tender i Hapur 

 

3. Objekti  i kontratës:  ”Vazhdim punimesh në objektin "Rikualifikimi i bllokut të banesave 

kufizuar nga rrugët "Bulevardi Ismail Qemali", "Rruga Hasan Kushta", "Rruga Gjergj Araniti" dhe 

"Bulevardi Gjergj Kastrioti"” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-80542-07-25-2018 

 

5. Fondi limit: 17,000,000 (shtatëmbëdhjetë milion) lekë pa tvsh 

 

6 – Vlera e shpallur fituese: Shoqëria “B 93” shpk në vlerën 16,980,011 (gjashtëmbëdhjetë milion e 

nëntëqind e tetëdhjetë mijë e njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh, ose 20,376,013 (njëzetë milion e treqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë mijë e trembëdhjetë) lekë me tvsh. 

              

7 - Data e lidhjes së kontratës: dt.28.09.2018 

 

8 - Operatorët ekonomik të shpallur fitues, adresa, NIPT : “B 93”,  NIPT J62903508R   

adresa: Lagjja 8 Shkurti, Rruga Andon Doro, zona kadastrale 8533, nr. pasurie 1/270, Fier,  

 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit  

Adresa   Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 

Tel/Fax  Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 

E-mail   aplasari@albaniandf.org 

Faqja në Internet www.albaniandf.org 
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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit  

Adresa   Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 

Tel/Fax  Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 

E-mail   aplasari@albaniandf.org 

Faqja në Internet www.albaniandf.org 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Tender i Hapur”. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Rikonstruksion /rikualifikimi urban prane Qendres se 

qytetit Vlore”Zona B drejtim rruges Justin Godart". 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-76089-06-23-2018. 

 

5. Fondi limit:  157.222.127 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë milion e dyqind e njëzet e dy mijë e 

njëqind e njëzet e shtatë) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 37.239.438 lekë pa 

tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019. 

 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Tender i Hapur”. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Rehabilitim i Lumit Gjanica dhe Rikonceptim i 

Qendres se qytetit te Fierit". 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74756-06-13-2018. 

 

5. Fondi limit:  708.127.500 (shtatëqind e tetë milion e njëqind e njëzet e shtatë mijë e pesëqind) 

lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 143.936.828 lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është 

parashikuar për vitin 2019. 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

676,303,207  (gjashtëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e tre mijë e dyqind e shtatë) lekë 

pa tvsh ose 811.563.848 (tetëqind e njëmbëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e 

tetëqind e dyzet e tetë) lekë me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 26 Shtator 2018. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit:  

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike: "Albstar" shpk (80%)  me adrese: Zona Industriale, Patos, 

Fier, me NIPT J62903512W & "Hastoci" shpk (20%) me adrese:  Njesia Bashkiake nr.5, Rruga 

Pjeter Bogdani, Pallati nr.17, Apartamenti 5/3, perballe Kopshtit nr.31, Tirane, me NIPT 

J62028009B, perfaqesuar nga shoqeria “Albstar” shpk. 
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	FORMULARI  I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	1. ELDA-VL shpk  me nr nipti K67106202W u konstatua se:
	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese
	Se treti :
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.5 nuk ka paraqitur hidraulik ,specialist ndërtimi   me diplome profesionale te vlefshme por vetëm me çertefikata te sigurimit teknik per punime elektrike.
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	Se katerti :
	Ne permbushje  te kriterit 2.3.6 ku OE duhet te kete te punësuar pjese te stafit minimumi 5 punonjes dhe 1 inxhinier te çertefikuar sipas standartit per punime ne lartësi e çertefikuar per peiudhen janar 2016 dhe ne vazhdim, OE ka paraqitur çertefikat...
	Pra nuk e plotëson kriterin 2.3.6 sepse çertefikimi i stafit per punime ne lartësi eshte bere ne vitin 2018 dhe jo ne janar 2016 sic kërkohet ne DST
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.5 Operatori ekonomik ka paraqitur vetëm nje hidraulik me eksperince 5 vjeçare te çertefikuar nga 2 hidraulik me eksperience 5 vjeçare  te kërkuar ne DST .
	Specialistat e ndërtimit nuk janë te çertefikuar para 5 viteve siq kërkohet ne DST por ne vitin 2018.Pra nuk përmbush kriterin 2.3.5 per mungese te eksperiencës 5 vjecare te stafit te lartpërmendur sic kërkohet ne DST.
	Ne ne përmbushje te kriterit 2.3.6 ku opertaori ekonomik duhet te kete te punësuar pjese te stafit minimumi 5 punonjes dhe 1 inxhinier te çertefikuar sipas standartit per punime ne lartësi e çertefikuar per peiudhen janar 2016 dhe ne vazhdim.Operatori...
	Se pesti :
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.11  ku operatoret ekonomike duhet te paraqesin çertefikatat e cilësisë FSF te materialeve prej druri si parkete etj. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertefikate  cilësie per materialet prej druri si parkete etj ...
	Se gjashti:
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.12 ku operatoret ekonomike duhet te paraqesin çertefikatat e cilësisë ISO 9001-2015 dhe PAS 99-2012 te prodhuesit per pajisjet hidraulike dhe hidrantë. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertefikate  cilësie te pro...
	Se shtatti:
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.13 ku operatori ekonomik duhet te disponoje mjete dhe pajisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontratës, Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion se disponon kamion me kapicitet mbajtës mbi 50 ton sic kërko...
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	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tjeter per permbushje te kritereve te pergjithshme  dhe  te vecanta kualifikuese
	2 Lala shpk me nr Nipti: J76418903B ka paraqitur :
	1- Formularin e ofertes ekonomike .
	2- Prokure perfaqesimi
	3- Certefikate  regjistrimi ne oraganet tatimore ( NIPTI)
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tekniko-ligjor ne permbushje te kritereve tekniko ligjore
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	1- Ekstrakt tregtar
	2- Vertetim per shlyerje detyrimesh tatimore
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	4- Vertetim xhiroje vjetore
	5- Vertetim gjykate ,prokurori
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	8- License profesionale
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	10- Formularin e ofertes ekonomike
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tjeter per permbushje te kritereve te pergjithshme  dhe  te vecanta kualifikuese (1)
	Operatori ekonomik    ka paraqitur dokumentacionin ,(kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV  etj ) per  Ing  e ndertimit  ne profilin strukturist  Ing . Ernest Frroku , i cili nuk eshte i pasqyruar si drejtues teknik ne  licensen e shoqperise   Junik ...
	Per disponimin e nje autoboti uji shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 05.09.2018 me shoqerine Shpresa IRIDIANI Sh.p.k  per marrje me qira te autobotit  te ujit me targa LeE4344 A  si dhe dokumentacionin e kerkuar ne piken 2.3.8 t...
	-  Ne certefikaten e  pronesise se mjetit, Lloji dhe destinacioni  per perdorimin e mjetit eshte APV  dhe jo cisterne sic pasqyrohet ne certefikatat e mjeteve  qe perdoren per Autobot .
	- I gjithe dokumentacioni shoqerues i mjetit ( Certefikata e pronesise se mjetit rrugor, Certefikata e kontrollit teknik te mjetit, Polica e sigurimit te detyrueshem te mjetit, leja e qarkullimit, i referohen mjetit me targa LE 4344 A , APV, kamion me...
	-Ne lidhje me plotesimin e kriterit 2.3.7 mbi disponimin e mjeteve dhe pajisjeve
	per dissponimin e nje pajisje ndricimi per kantier  shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 7.09.2018 me shoqerine SEGMENT Sh.p.k   per marrje me qira te pajisjes Kulle ndricimi  te tipit Atlas Copco QLB 02 (Paisje Ndricimi per kanti...
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	13. Iso 9001 2015
	14. Iso 14001-2015
	15. Iso 18001-2007 .
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	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tekniko-ligjor ne permbushje te kritereve tekniko ligjore (1)
	3.Be Is me nipt K 71412003A me vlere oferte 56 559615 leke ka paraqitur terheqje me shkim nga kjo procedure prokurimi me shkresen nr 217 prot date 17.09.2018 protokolluar ne bashkine Lezhe me nr 8187 date 18.09.2018 .
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	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike (1)
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	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te tjera kualifikuese
	Se dyti : ing. Ernest Frroku profili strukturist nuk fuguron ne licenssene  shoqerise si drejtues teknik
	Shoqeria Junik shpk ne permbushje te kriterit te  percaktuar ne piken 2.3.4 te kritereve te vecanta kualifikuese  ka paraqitur dokumentacioni e ing ne profilin strukturis Ernest frroku duke mos permbushur kriterin qe inxhinieri i ndertimit profili str...
	SE TRETI :
	-ne lidhje me plotesimin e kriterit 2.3.7 mbi disponimin e mjeteve dhepajisjeve
	per dissponimin e nje autoboti uji shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 05.09.2018 me shoqerine Shpresa AL per marrje me qira te autobotit  te ujit me targa AA896 JF si dhe dokumentacionin e kerkuar ne piken 2.3.8 te kritereve te ...
	-ne lidhje me plotesimin e kriterit 2.3.7 mbi disponimin e mjeteve dhepajisjeve (1)
	per dissponimin e nje pajisje ndricimi per kantier  shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 7.09.2018 me shoqerine Segment  per marrje me qira te pajisjes Kulle ndricimi Tip ATLAS COLPO . Kontrata e qirase nuk eshte shoqeruar me doku...
	Ne kriteret e vecanta kualifikuese eshte kerkuar qe kontrata e qirase te shoqerohet me dokumentacionin perkates te pronesise .
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria “B 360” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik  kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualif...
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria “Tetra Solution” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik  kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta ...

	Për:
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.09.2018
	Ankesa: ka ose jo - JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :01/10/2018
	Ankesa: ka ose jo:  Jo
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë,21.09.2018
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :01/10/2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo:  Po
	MINISTRIA E SHËNDETËSISË  DHE MBROJTJES SOCIALE
	MINISTRIA E SHËNDETËSISË  DHE MBROJTJES SOCIALE (1)

	 Nuk është paraqitur për dorëzimin e mostrave të mallrave objekt prokurimi në orën dhe datën e zhvillimit të tenderit.
	Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik” si dhe kritereve te pranim kualifikimit  të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit ekonomik “I-Fire” Sh.p.k me NIPT L71921002H  nuk ...
	Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik” si dhe kritereve te pranim kualifikimit  të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit ekonomik Muça sh.p.k me NIPT K01421002H nuk është...
	 Nuk është paraqitur për dorëzimin e mostrave të mallrave objekt prokurimi në orën dhe datën e zhvillimit të tenderit. (1)
	Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik” si dhe kritereve te pranim kualifikimit  të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit ekonomik “Formula” sh.p.k  me NIPT K62404012G nuk...
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.09.2018
	Ankesa: ka ose jo  NUK  KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 21.09.2018
	Ankesa: Jo
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë    25.09.2018
	Ankesa: SKA
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	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...
	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)
	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)
	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... (3)
	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... (4)
	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... (5)
	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... (6)
	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... (7)
	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... (8)
	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... (9)
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