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	Për Lotin 1 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 “FloFarma” sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Operator Ekon...
	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, ...
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	APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” kreu VII neni 66, pika 3.
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “A.B.C.D”  sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Operator Ekon...
	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 “Genius”  sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Operator Ekono...


	UKOMUNA HORE VRANISHT
	- vërtetimi për kontributet e sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore, për të gjithë periudhën nga Janar 2015  e në vazhdim nuk është i shoqëruar nga listëpagesa dhe njëkohësisht nuk dëshmojnë të ketë minimumin 10 punonjës, ndër të cilët inxhinier  meka...
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	 Vertetimi  i OSHEE “Vërtetim debie”   nr 5165/2 23.03.2015 , lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, ku evidentohet që: “…pas verifikimeve të kryera në Sistemin e Faturimit, rezulton që “Odisea Travel & Tours” sh.p.k, të ke...
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