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	Referuar ne DST, Shtojca 7, pika 2 (kriteret e vecanta per kualifikim), (Kapaciteti teknik) ku citohet:” Operatori ekonomik duhet te jete i specializuar nga prodhuesi ne fushen e sistemeve te sherbimeve financiare si edhe te zinxhirit te furnizimit ne...
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Çmimi total i ofertës pa TVSH  3 210 082 ( tre milion e dyqind e dhjete mije e tetëdhjete e dy) lekë, me cmim total  me TVSH  3 852 098 (tre milion e tetëqind e pesëdhjetë e dy mije e nëntëdhjetë e tetë) lekë.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori Ekonomik “RAMA GRAF’’ sh.p.k është shpallur fitues për proçedurën e prokurimit me objekt: Blerje materjale shtypshkrimesh dhe dokumentacioni” per QSUT per vitin 2015, me vlere prej ...

	1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar  përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE të datës 17.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar  përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE të datës 17.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE të datës 10.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE të datës 10.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatorit  ekonomik “ Albguardia” shpk i mungon vërtetimi i OSHEE “Vërtetim debie për operatorët ekonomikë për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik për personat juridik të interesuar  për marrjen e lejve minerare  në zonat e hapura si dhe pë...
	Operatorit  ekonomik “Albguardia” shpk i mungon vërtetimi i OSHEE “Vërtetim debie për operatorët ekonomikë për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik për personat juridik të interesuar  për marrjen e lejve minerare  në zonat e hapura si dhe për...
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Dokumentacioni i dorëzuar nga Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Vërtetimin  e OSHEE nr. 4066/28 prot të datës 23.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Vërtetimin  e OSHEE nr. 4066/28 prot të datës 23.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 1141  prot të datës 28.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej te likuidohej brenda muaji...
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 1141  prot të datës 28.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej te likuidohej brenda muaji...
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht nëVërtetimin  e OSHEE të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej te likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht nëVërtetimin  e OSHEE të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej te likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	U1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	UJanë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht nëVërtetimin  e OSHEE nr. 1/337  të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej likuiduar brenda muajit shkurt ...
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht nëVërtetimin  e OSHEE nr. 1/337  të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej likuiduar brenda muajit shkurt ...
	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar, përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 2662/6 prot të datës 04.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, i cili duhej likuiduar brenda muajit ...
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar, përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 2662/6 prot të datës 04.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, i cili duhej likuiduar brenda muajit ...
	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar, përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 1/326 prot të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015 ,e cila duhej likuiduar brenda muajit s...
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar, përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 1/326 prot të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej likuiduar brenda muajit s...
	Për:  Solomon Construction  shpk    Fier    NIPT L33212401D
	1- Shoqerise Solomon Construction Shpk            NIPT L33212401D
	Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it
	Lloji i Proçedures se Prokurimit : “Procedure me negocim,pa shpallje paraprake te njoftimit”.
	QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	FORMULARI I PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE LIDHJES SË KONTRATËS FITUESE
	I.  NE TRANSPORTIN E BRENDESHEM


	Rregulla te pergjitheshme tarifore
	5. Percaktime te fundit
	II. NE TRANSPORTIN NDERKOMBETAR
	Kapitulli  I
	Kapitulli  II
	KAPITULLI  III                                                                                                DISPOZITA TE VEÇANTA TARIFORE


	Njesia

