
Buletini Nr.28, datë 20 Korrik 2015                                            Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           177/338  

 

Operatori ekonomik fitues i nipt adrese, ndare sipas loteve (Nese Ka): Saimir Bilali  me numer 
Nipti   K 87721201 R me adrese Kryesore  Lagje nr 3 
 

KOMUNA ZHEPE  SKRAPAR 
Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel:  Komuna Zhepe  Skrapar,   
 
Lloji i procedures se prokurimit:   Procedure   , Kerkese  per  propozim. 
 
Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve):  
 “Mirembajtje  rruge  komunare  per  vitin  2015”. 
 
Fondi limit (pa TVSH):  1606580 ( nje  milion e  gjashteqint e  gjashte  mije e  peseqint e tetedhjet  
) lek. Pa   t v sh  
 
Vlera totale e kontrates (me TVSH):  1876800 ( nje  milion e teteqint e shtatedhjete e  gjashte  mije 
e  teteqint  ) leke.  
 
Data e lidhjes se kontrates:  10.07.2015. 
 
Kontraktori/et adresa, nipt:   “  QATO - 01 sh.p.k.” Skrapar  ,  NIPT  K69209401C. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
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   adf@albaniandf.org 
Faqja në Internet www.albaniandf.org 
 
Lloji i procedurës:  “Tender i hapur”   
 
Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  “Ndërtim i shëtitores, KUZ, tek liqeni i Farkës, Komuna 
Farkë”.   
 
Fondi limit  75,000,070 (shtatë dhjetë e pesë milion e shtatëdhjetë) Lekë (pa TVSH) 
leke pa tvsh. 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 58,450,841 (pesedhjete e 
tete milion e katerqind e pesedhjete mije e teteqind e dyzet e nje) leke pa tvsh ose 70.141.009 
(shtatedhjete milion e njeqind e dyzet e nje mije e nente) leke me tvsh. 

    
Data e lidhjes së kontratës 10 Korrik 2015 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Bajrami N” sh.p.k, lagje “Qemal Stafa”, rruga “Sul 
Misiri”, Elbasan.  
 


	Për Lotin 1 janë skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “MONTAL” sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Ope...
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “BYLIS PHARMA” sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ...

	Për Lotin 2 janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “BYLIS PHARMA” sh.p.k. në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga...
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...

	1.  “Biometric Albania”                                               NIPT J61827062E
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “Biometric Albania” sh.p.k, NIPT J61827062E, është identifikuar si oferta e suksesshme për Loti 1: Reagent per testin e djerses me një vlerë të përgjithshme te ofertes pre...
	2.  “FEDOS” sh.p.k.                                       NIPT K01514009I
	Adr:      Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla G&P, Kati i I-rë, Nr. 2, Tiranë.
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “Biochem NRP” sh.pk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotin 2 me vlerë si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “GENIUS” sh.pk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotin 5 me vlerë si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “BIOMETRIC ALBANIA” shpk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “Gen-Alb Farma” shpk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “FEDOS” shpk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Lot12 Magnezium sulfate        25%-10 ml                           Flakon
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me    adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me   adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me   adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me   adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me    adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:   Shoqeria “Zenit 06” shpk, me Nipt K61731002D dhe me adrese te ushtrimit te Biznesit : Rruga “Myrteza Topi” Nd 18 Ap 38, Tirane.
	Data e lidhjes se kontrates 10/07/2015
	Rruga “Adem Jashari”, Ndërtesa 4, Hyrja 10, Njësia Bashkiake    Nr. 5, Tiranë
	Nipt K71401004W
	Fiton  Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.
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