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c) Nuk përmbush pikën 2.3.6 të kapacitetit teknik ku thuhet se " Zgarat dhe pusetat 

metalike duhet të jenë të çertifikuara sipas standardeve të mëposhtme (shiko tabelen), 

vërtetuar me fletë analizë/raport testimi të leshuar nga një laborator i çertifikuar nga 

organet kompetente të Shtetit Shqiptar me qëllim përmbushjen e specifikimeve 

teknike." pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për plotësimin e kësaj pike. Nuk 

përmbush pikën 2.3.7 të kapacitetit teknik ku thuhet se "Zgarat plastike duhet të jenë 

të çertifikuara sipas standartit EN 124, vertetuar me fletë analizë/raport testimi, me 

qëllim përmbushjen e specifikimeve teknike" pasi nuk ka paraqitur dokumentacion 

për plotësimin e kësaj pike. d) Nuk përmbush pikën 2.3.8 të kapacitetit teknik ku thuhet se "Në ditën dhe orën e 

hapjes së ofertave, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë mostrat e loguara, sipas 

të gjitha specifikimeve teknike, si mëposhtë: ....." pasi OE nuk paraqiti mostrat sipas 

kërkesës së mësipërme. 

e) Nuk përmbush pikën 2.3.9 të kapacitetit teknik ku thuhet se " Dëshmi për mjetet e 

pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit 

ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës...." pasi nuk ka paraqitur 

dokumentacion për plotësimin e kësaj pike. 

 

2. “VAYA internacional” shpk me NUIS L44707601I 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

a) Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokument. 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “MAG 

Utilities” shpk me NUIS L52430023N dhe me adresë: Rruga Sami Frasheri, Nr. Pasurie 8/128, 

Tiranë se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej: 24.341.900 (njëzetë e katër million e 

treqind e dyzetë e një mijë e nëntëqind) lekë pa TVSH., është identifikuar si ofertë e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme Nr. 2 të Punëtorëve të 

Qytetit, Rruga "5 Maji", sigurimin e kontratës siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 

5 (pesë) ditëve që nga dita e marrjes së këtij njoftimi. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 17.05.2019. 

Ankesa: Nuk ka. 

 

 

“POSTA SHQIPTARE”  SH.A. 
 FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

Data    28.05.2019. 

Nga:    Autoriteti Kontraktor  “Posta Shqiptare”  sh.a.,  

Adr.:   Rr. “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë. 
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Për:       Operatorin  Ekonomik “Helius Systems” sh.p.k. NIPT K91607030D,    

Adr:      Rruga “Dritan Hoxha”, Pallatet “Komfort”, Kulla Horizontale, Kati 11, Tiranë 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: Referuar  Urdhërit të Prokurimit Nr. 12, datë 18.04.2019 me objekt: “Posta 

retail outlet (blerje on line per objekte postare si pulla, suvenire, etj. si dhe Mirmbajtje për 4 

vite pas implementimit” pa tvsh, me procedurë ” E hapur” me mjete elektronike, që u zhvillua 

me datë 13.05.2019, ora 11:00, [Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]   

  

       Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-18810-04-18-2019 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Posta retail outlet (blerje on line per objekte postare si pulla, 

suvenire, etj. si dhe Mirmbajtje për 4 vite pas implementimit”, me kohëzgjatje kontrate, 

Implementimi i sistemit: “Posta retail outlet (blerje on line per objekte postare si pulla, suvenire”, 

do të realizohet brenda 12 (dymbëdhjetë) muajve kalendarike nga nënshkrimi i kontratës mes 

palëve. Afati i shërbimit të mirëmbajtjes do të jetë për një periudhë 48 muaj nga data e dorëzimit të 

sistemit.    

Fondi Limit: 30.999.850 (tridhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e 

pesëdhjetë) Lekë si më poshtë,   

 “Posta retail outlet (blerje on line per objekte postare si pulla, suvenire, etj”, me fond 

limit 19.800.000 (nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind mijë) Lekë, pa TVSH. 

 “Mirmbajtje për 4 vite pas implementimit”, me fond limit 11.199.850 (njëmbëdhjetë 

milion e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e pesëdhjetë) Lekë, pa TVSH. 

Burimi i financimit: Financuar nga të ardhurat e shoqerisë Posta Shqiptare sh.a.  

Data e zhvillimit të procedures së prokurimit:   13.05.2019. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Date 23.04.2019 [16] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. Operatori “Helius Systems” sh.p.k. NIPT K91607030D me ofertë ekonomike me vlerë: 

30,900,000 (tridhjetë milion e nëntëqind mijë) Lekë pa T.V.SH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem:  

nuk pati operatorë të s’kualifikuar 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Operatori Ekonomik 

“Helius Systems” sh.p.k. NIPT K91607030D, Rruga “Dritan Hoxha”, Pallatet “Komfort”, 

Kulla Horizontale, Kati 11, Tiranë, [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e 

paraqitur, me vlerë 30,900,000 (tridhjetë milion e nëntëqind mijë) Lekë pa TVSH, [shuma 

përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra] është identifikuar si oferta e suksesshme.  
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Posta Shqiptare Sh.a. Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4, 

Tiranë, Sektori i Prokurimeve, kati IV [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e 

kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve 

nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i klasifikimit është bërë me datë 17.05.2019.  

Ankesa: ka ose jo:  Brenda afateve ligjore, nuk kemi patur ankesa nga operatorët ekonomik 

ofertues. 

 

 

BASHKIA VORË  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Nga: Bashkia Vorë, Vorë 

Për:  “Be-Is” shpk me Nipt K71412003A 

Procedura e prokurimit: [Procedurë e Hapur] 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i Rrugëve Muçaj, Sheraj dhe  Veselëve; 

Fshati Muçaj; Bashkia Vorë” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-12768-03-07-2019 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kontrata do të zbatohet për 240 ditë kalendarike. 

Fondi limit:  58.687.845 lekë pa tvsh 

Burimi i financimit: Nga të ardhurat e Bashkisë Vorë 

Data e zhvillimit të procedurës se prokurimit: 15/04/2019 Ora: 10:00. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   

 

Njoftojmë se kanë qenë pjesëmarrës në këtë procedurë ofertuesit me vlerë përkatëse të ofruar: 

 

Në vend të 1: “Be-Is” shpk me Nipt K71412003A, me vlerë të ofertës 51.702.880,00 (pesedhjete 

e nje milion e shtateqind e dy mije e teteqind e tetedhjete )lekë pa tvsh. 

Në vend të 2. “Euro-Alb” shpk me Nipt K66613407H, me vlerë të ofertës 52.217.014,5  

(pesedhjete e dy milion e dyqind e shtatembedhjete mijë e katermbedhjete presje pese) lekë pa tvsh. 

Në vend të 3. Bashkimi i shoqerive “Dajti Park 2007” me Nipt K11507003S dhe “Company 

Riviera 2008” me Nipt K81716011V, me vlerë të ofertës 55.468.409 (pesedhjete e pese milion e 

katerqind e gjashtedhjete e tete mijë e katerqind e nente) lekë pa tvsh. 

  

 Të skualifikuar: 

 

“Eurondertim 2000” shpk me Nipt K02003001O, me vlerë të ofertës 45.819.514,40 (dyzete e 

pese milion e teteqind e nentembedhjete mije e peseqind e katermbedhjete mije presje dyzete) lekë 

pa tvsh. Konkretisht, Operatori nuk ploteson pikat e DST-ve 
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	 Në dokumentacionin e paraqitur bashkëngjitur shkresës “Argumentim mbi ofertën anomalisht të ulët”, ofertuesi nuk ka arritur të argumentojë elementet e vecanta të ofertës për artikujt e tjerë pasi, prokura e datës 01.06.2018 e lëshuar nga një kompani...
	 Gjithashtu rezulton se ofertuesi “Atlantik 3” SHPK ka paraqitur edhe ofertat e marra nga 3(tre) kompani të tjera prodhuese/ tregtuese, pa data dhe afate vlefshmërie të këtyre ofertave, bashkëlidhur të cilave janë paraqitur fatura tatimore shitje vet...
	 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.1 “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë” të shtojcën 9 të DT-së, pasi nuk arriti të paraqesë një çertifikatë të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës, që ...
	Njoftimi i Ri- Klasifikimit është bërë në datë 17.05.2019
	Ankesa: Nuk ka pasur pas ri-klasifikimit.
	Njoftimi i Ri-Klasifikimit është bërë në datë 20.05.2019
	Ankesa: Nuk ka pasur për riklasifikimin.
	AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	[29.05.2019 ]
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17.05.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	[29.05.2019 ] (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17.05.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 20.05.2019
	Ankesa: NUK KA
	BASHKIA DROPULL
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.05.2019
	Ankesa: jo
	1.    Operatori Ekonomik ne permbushje te pikes 2.3.11. a) te Kapacitetit Teknik ,
	a)Impianti i prodhimit te asfaltobetonit duhet te kete nje largesi jo e shume se 25 km nga vend i punimeve te ketij projekti. Operatori ekonomik duhet te deklaroje vendodhjen  e sakte te impiantit , te paraqese planin e vendosjes dhe fotografi te imp...
	2.3.4  Nje punësim mesatar per periudhën Janar 2018 – Janar 2019, i të paktën 70 (shtatëdhjetë) personave te vertetuar me ; a) Vërtetim të lëshuar nga autoritetet përkatëse,në mënyrë elektronike , ku të specifikohet numri i  punonjësve për secilin mua...
	• 1 (nje ) inxhinier ndertimi profili transport ...
	1. Operatori Ekonomik ne permbushje te pikes 2.3.11. a) te Kapacitetit Teknik , a)Impianti i prodhimit te asfaltobetonit duhet te kete nje largesi jo e shume se 25 km nga vend i punimeve te ketij projekti. Operatori ekonomik duhet te deklaroje vendodh...
	Për:
	1. “MEDI-TEL  ” sh.p.k. me  NIPT  J71519004W, Adresa : Kashar MEZEZ Autostrada Tiranë-Durrës, Km.1,Rruga Vidhegjate.
	1. “MEDI-TEL  ” sh.p.k. me  NIPT  J71519004W, Adresa : Kashar MEZEZ Autostrada Tiranë-Durrës, Km.1,Rruga Vidhegjate. (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  07.05.2019
	Ankesa: ka ose jo  - Ka
	Operatori Ekonomik “ MEDI-TEL” ka paraqitur ankese ne daten 08.04.2019   dhe ka marre pergjigje ne daten 12.04.2019.
	Operatori Ekonomik “ V.A.L.E. RECYCLING “ka paraqitur ankese ne daten 13.05.2019 dhe ka marre pergjigje ne daten 17.05.2019.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Për:  LASER MED shpk me Nr. NIPT K12128004G
	Adresa:Rruga e Elbasanit, Mjull-Bathore, Nr.4, (perballe TEG) Farke Tirane
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.05.2019
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 06.05.2019
	Ankesa: Ka pasur Ankesa
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:  12/05/2019
	Ankesa: ka “SARK” Shpk
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:  12/05/2019 (1)
	Ankesa: ka “SARK” Shpk (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:  21/05/2019
	Ankesa: nuk ka
	OE Nika sh.p.k. nuk ka paraqitur  :
	Deshmi e perfundimit te kualifikimit perkates per njerin nga  tekniket e ndertimit , kriter ky i kerkuar ne piken 2.3.3. germa d te kritereve tre vecanta te kualifikimit.
	1. Bashkimi i operatoreve ekonomik Drini A me nr Nipti J67902505V& Varaku shpk me nr Nipti  J61902509S me vlere oferte 3 471 830 ( tremilion e katerqind e shtatedhjete e nje mije e teteqind e tridhjete)  leke
	2. .Kevin konstruksion me nr nipti K71401004W   dhe vlere oferte 3 603 336 ( tre milion e gjashteqind e tre mije e treqind e tridhjete e gjashte  )  leke
	3. Nika shpk me nr nipti J76705047U dhe vlere oferte  3 100 900( tre milion e njeqind emije e nenteqind ) leke
	OE Nika shpk nuk permbush te gjitha kriteret  e vecanta te kualifikimit
	Konkretisht:
	Shoqeria Nika shpk ka paraqitur kontrate individuale + diplome per ing .ndertimi dhe ing elektrik por per asnjerin prej ketyre dy inxhiniereve nuk ka paraqitur Çertefikate per trajnimin si pergjegjes i sigurise ne kantjere i mbeshtetur ne legjislacion...
	Certefikata e paraqitur ne tender eshte per juristin Gjergj Nika  dhe jo per njerin prej  drejtuesve teknik sic eshte kerkuar ne DST
	KVO vlereson se nuk permbushni kriterin e kerkuar ne piken 2.3.3 germa c
	Komisioni i vleresimit te ofertave  mbeshtetur në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,  ku parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurim...
	Per  sa me siper oferta  e dorezuar nga subjekti Nika  shpk refuzohet .
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i operatoreve ekonomik Drini A me nr Nipti J67902505V& Varaku shpk me nr Nipti  J61902509S me vlere oferte 3 471 830 ( tremilion e katerqind e shtatedhjete e nje mije e teteqind e tridh...
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.05.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO NUK ka Patur (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Elbasan, më   30.05. 2019
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-19632-04-25-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.05.2019.
	Ankesa: ka ose jo_: NUK KA PATUR ANKESA.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.05.2019.
	Ankesa: JO (1)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (5)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (6)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (7)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (8)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (9)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (10)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (11)
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (12)
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-19237-04-23-2019
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit :   : REF-07279-02-11-2019

	2.      Numri i Referencës: REF-19644-04-25-2019
	5.       Fondi limit:  Loti III – 5 333 347.3 (pesë milion e treqind e tridhjetë e tremijë e treqind e dyzet e shtatë pikë njëzet e nëntë) lekë pa Tvsh.
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
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