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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. 

 

 

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

149.688.322 (njëqind e dyzet e nëntë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e treqind e njëzet 

e dy) lekë pa tvsh ose 179.625.986 (njëqind e shtatëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e njëzet e 

pesë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashte) lekë me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 25 Shtator 2018. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit:  

Operatori Ekonomik: “Alb Star” shpk, me adrese: Zona Industriale, Patos, Fier,  

me NIPT J62903512W.  

 

 

POSTA SHQIPTARE SH.A 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Posta Shqiptare sh.a., 

Adresa   Rruga “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë 

Tel/Fax  042 222 315 

Faqja në Internet www.postashqiptare.al 

Personi Përgjegjës  Lindita Mulaj;  lindita.mulaj@postashqiptare.al,  00355 69 2612073 

 

2.  Lloji i procedurës: “E hapur” 

 

3. Objekti  i kontratës/ marrëveshje kuadër: “Blerje kancelari dhe zarfa” 

 

4. Numri i referencës së procedurës:REF-79737-07-18-2018 

 

5. Fondi limit:18.707.456 (tetëmbëdhjetë milion e shtatëqind e shtatë mijë katërqind e pesëdhjetë e 

gjashtë) Lekë pa t.v.sh 

 

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

Vlera 22.437.266,14 (me TVSH) Monedha Lekë 

Vlera  e nënkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 28.09.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit 

Emri:  Bashkimi Operatorëve Ekonomik: “Infosoft Office” Shpk me Nipt J62426002Q 

dhe “Interlogistic” sh.pk. me Nipt K21605003M  

Adresa : Autostrada Tiranë-Durrës, Km 8, Kodër Kashar 

 

 

BASHKIA KRUJE 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Kruje 
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	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 :
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	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
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	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...
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	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
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	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 ...
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	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
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	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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