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percaktimin e tij, siç parashikohet në nenin 58,66 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018 

Ankesa: ka  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 15.05.2018 

 

OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES SE ENERGJISE 

ELEKTRIKE  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: “Remonti  Elektrik Elbasan” sh.a, me numër unik identifikim NIPT J62903394 N,  me 

adresë , në hyrje të Kombinatit Metalurgjik, Elbasan. 

Procedura e prokurimit: “E Hapur - Marrëveshje Kuadër me kushte të mirëpërcaktuara” me mjete 

elektronike. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:   “Sherbimi i riparimit te transformatoreve  te fuqise te 

OSHEE sh.a” dhe me fond limit prej 100,000,000 (njeqind milion) lekë pa tvsh, vënë në 

dispozicion nga të ardhurat e OSHEE sh.a.Afati i kontrates eshte 1 vit nga data e nenshkrimit te 

marreveshjes kuader. 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-70498-05-22-2018 

 

Publikime të mëparshme: nuk ka 

 

Buletini i Njoftimeve Publike  Nr. 21, datë 28 Maj 2018.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X  

 

Njoftojme se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë ofertuesi me vleren përkatëse të ofruara:  

 

“Remonti  Elektrik Elbasan” sh.a, me numër unik identifikim NIPT J62903394N me vlere: 

kontrata eshte marreveshje kuader me çmim per njesi sipas zerave te preventivit dhe me fond limit  

100,000,000 (Njeqind milion) lekë pa tvsh. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: ska  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine “Remonti  Elektrik 

Elbasan” sh.a, me numër unik identifikim NIPT  J 62903394 N,  me adresë, në hyrje të Kombinatit 

Metalurgjik, Elbasan, se oferta e paraqitur nga ana juaj eshte kualifikuar dhe  vlera  totale e 

kontrates  do te  jete sa vlera e  fondit limit 100,000,000 (Njeqind milion) lekë pa tvsh, pikët totale 

të marra  [100] është  identifikuar si oferta e suksesshme. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Operatoit te Sistemit te Shperndarjes se energjise 

Elektrike] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, nga dita e 

marrjes/publikimit të 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 do ndiqen hapat ligjor 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  06.07.2018 

Ankesa:  Ska  

 
UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Subjektit:                 “ONUFRI” sh.p.k 

NUIS: J91801003E        

Adresa: Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga Konferenca e Pezës, Ndërtesa   Nr.71, 

Hyrja 5, Kodi Postar 1027, Tiranë 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim” 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje diplomash për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” 

Numri i referencës së procedures: REF- 77049-06-28-2018    

Publikime të mëparshme: “Nuk ka” 

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. ”ALBDESIGN PSP” nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.  

2. “KRISTALINA.KH” me ofertë 839,945 (tetëqind e tridhjetë e nëntëmijë e nëntëqind e 

dyzet e pesë) lekë pa t.v.sh. 

 

3. “ONUFRI” me ofertë 890,095 (tetëqind e nëntëdhjetëmijë e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa 

t.v.sh. 

 

Të s’kualifikuar dhe arsyet e skualifikimit përkatëse: 

 

1. Operatori ekonomik ”ALBDESIGN PSP” me NUIS: L51819005Q, nuk ka paraqitur ofertë 

ekonomike dhe nuk ka paraqitur dokumentat e kërkuara sipas kriterëve të vendosura në 

Dokumentat Standarte të Tenderit. 

4. Operatori ekonomik “KRISTALINA.KH”, me NUIS: K11501002D, me ofertë 839,945 

(tetëqind e tridhjetë e nëntëmijë e nëntëqind e dyzet e pesë) lekë pa t.v.sh, është 

s’kualifikuar, pasi nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2017 dhe 

2018, lëshuar nga njësitë e qeverisjes vendore ku është i regjistruar, dhe në mostrat e paraqitura 

nga njësitë e qeverisjes vendore, ku është e regjistruar, dhe në mostrat e paraqitura nuk janë 

integruar të gjitha elementet sipas specifikimeve teknike në Dokumentat Standarte të Tenderit  


	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
	Emri    Universiteti Mjekësisë Tiranë
	 Loti I. “Shërbim mirëmbajtje për Spitalin Psikiatrik Sadik Dinçi Elbasan” me fond limit   5 498 177 lekë pa Tvsh.
	 Loti II. “Shërbim i lyerjeve dhe mirëmbajtje për Spitalin Rajonal Berat” me fond limit     2 266 666 lekë pa Tvsh.
	 Loti III. “Shërbim i mirëmbajtje për Spitalin Rajonal Lezhë” me fond limit 1 250 000 lekë pa Tvsh.
	 Loti IV. “Shërbim i lyerjeve për Spitalin Rajonal Fier, për godinën e poliklinikës Fier dhe godinën e pediatrisë” me fond limit 2 684 526lekë pa Tvsh.
	 Loti V. “Shërbim i mirëmbajtjes ndërtesash MBZHRN-në” me fond limit 4 992 110 lekë pa Tvsh.
	 Loti VI. “Shërbim i mirëmbajtje për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale” me fond limit 1 816 722 lekë pa TVSH.
	 Loti VII. “Shërbim lyerje ndërtesash për Spitalin Rajonal Durrës” me fond limit                                 3 788 660 lekë pa TVSH.
	 Loti VIII. “Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e ndërtesës së Ministrisë së Mbrojtjes” me fond limit 1 250 000 lekë pa TVSH.
	 Loti IX. “Lyerje dhe shërbim mirëmbajtje për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit” me fond limit 8 024 971 lekë pa TVSH.
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit     Për LOT  I  : REF – 80984-27-07-2018
	Për LOT II: REF – 80986-07-27-2018
	4.Numri i referencës së procedurës/lotet:
	Loti 1- REF-81725-08-02-2018
	Loti 2- REF-81727-08-02-2018
	Loti 3- REF-81729-08-02-2018
	Loti 4- REF-81731-08-02-2018
	Loti 5-REF-81733-08-02-2018
	Loti 6- REF-81735-08-02-2018
	Emri    Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
	Ankesa: ka ose jo Ankesa NUK ka patur
	 Nuk ploteson piken 2 Kapaciteti Teknik shtojca 8 e DST Vertetimi i Policise i leshuar para 3 muajve te dates se hapjes se ofertave.

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.07.2018
	Ankesa: Nuk ka patur
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018
	Ankesa: PO
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik G & L shpk, e protkollokuar me me numer 5096/2 prot, datë 10.07.2017.
	Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi.
	Me date 17.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik NOVATECH STUDIO shpk, e protkollokuar me me numer 5238 prot, datë 13.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, NUK i eshte pranuar ankesa.
	Me date 17.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (1)
	Eshte kryer rivleresimi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  17.07.2018.
	Ankesa: JO
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (1)
	Ankesa: PO (1)
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik G & L shpk, e protkollokuar me me numer 5096/2 prot, datë 10.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 17.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik NOVATECH STUDIO shpk, e protkollokuar me me numer 5238 prot, datë 13.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, NUK  i eshte pranuar ankesa.
	Me date 17.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (2)
	Eshte kryer rivleresimi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  17.07.2018. (1)
	Ankesa: JO (1)
	Loti8Gjaku dhe organet formuese PhytomenadionVitamin K100mg/1ml Flakon/ampule.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.07.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo;Ankesa nuk ka.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.07.2018.
	Ankesa: JO (2)
	PESHKOPI, LAGJJA "NAZMI RUSHITI", BULEVARDI "NAZMI RUSHITI", AMBIENT BIZNESI NË KATIN E PARË, NDËRTESA ME NUMËR PASURIE NR.11/48-NP, ZONA KADASTRALE NR.2932
	* * *
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.07.2018
	Ankesa: ka ose jo  nuk KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.07.2018 (1)
	Ankesa:Nuk  ka
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.07.2018 (2)
	Ankesa: Nuk ka pasur.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.07.2018 (3)
	Ankesa: nuk ka patur
	SPITALI  RAJONAL VLORE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20-07-2018
	Ankesa: ka ose jo_____ NUK KA ANKESA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.07.2018
	Ankesa: JO (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.07.2018
	Ankesa: Jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Ankesa: Ankimim nga operatori ekonomik  “Nika” Shpk  Shkodër  me formularin sipas DST,  datë 11.07.2018, protokolluar në Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit Korçë me nr. 346 prot., datë 13.07.2018.
	Ka marrë përgjigje në datë  : 16/07/2018
	DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.07.2018 (2)
	Ankesa: ka ose jo  JO
	DREJTORIA E SHISH LUSHNJE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.07.2018
	Ankesa: ka ose jo______________
	MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.07.2018
	Ankesa: ka ose jo jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.07.2018.
	Ankesa: Nuk ka
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k. per keto arsye:
	2-U skualifikua operatori ekonomik “ELDA-VL” sh.p.k. per keto arsye:
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 23.07.2018.
	Ankesa: Jo (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (2)
	Ankesa: PO (2)
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik G & L shpk, e protkollokuar me me numer 5096 prot, datë 10.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 20.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik NOVATECH STUDIO shpk, e protkollokuar me me numer 5236 prot, datë 13.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 20.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	Eshte kryer rivlereismi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  20.07.2018.
	Ankesa: JO (4)
	Perderisa te dy operatoret ekonomike pjesemarres, ankimues dhe me pas kualifikues ishin me oferta me vlere te njejte, u hodh shorti dhe futuesi u percaktua operatori ekonomik NOVATECH STUDIO  shpk.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (3)
	Ankesa: PO (3)
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik G & L shpk, e protkollokuar me me numer 5096 prot, datë 10.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 20.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (1)
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik NOVATECH STUDIO shpk, e protkollokuar me me numer 5236 prot, datë 13.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 20.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (1)
	Eshte kryer rivlereismi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  20.07.2018. (1)
	Ankesa: JO (5)
	Perderisa te dy operatoret ekonomike pjesemarres, ankimues dhe me pas kualifikues ishin me oferta me vlere te njejte, u hodh shorti dhe futuesi u percaktua operatori ekonomik NOVATECH STUDIO  shpk. (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (4)
	Ankesa: PO (4)
	Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. (1)
	Me date 20.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	Eshte kryer rivleresimi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  20.07.2018.
	Ankesa: JO (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (5)
	Ankesa: PO (5)
	Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. (2)
	Me date 20.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (1)
	Eshte kryer rivleresimi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  20.07.2018. (1)
	Ankesa: JO (7)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (6)
	Ankesa: PO (6)
	Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. (3)
	Me date 18.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	Eshte kryer rivleresimi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  18.07.2018.
	Ankesa: JO (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (7)
	Ankesa: PO (7)
	Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. (4)
	Me date 18.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (1)
	Eshte kryer rivleresimi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  18.07.2018. (1)
	Ankesa: JO (9)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (8)
	Ankesa: PO (8)
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik NOVATECH STUDIO shpk, e protkollokuar me me numer 5234 prot, datë 13.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 18.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	Eshte kryer rivlereismi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  18.07.2018.
	Ankesa: JO (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (9)
	Ankesa: PO (9)
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik NOVATECH STUDIO shpk, e protkollokuar me me numer 5234 prot, datë 13.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 18.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (1)
	Eshte kryer rivlereismi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  18.07.2018. (1)
	Ankesa: JO (11)
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument  për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka O.E. që është I rregjistruar në Shqipëri”
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument  për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme ne vleren 40 % te fondit limit qe konkurron te kryera gjate tre viteve te fundit”.
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument  për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë kopje të vërtetuara të bilanceve, nga Drejtoria Rajonale Tatimore e rrethit perkates, per nje nga vitet 2014, 2015, 2016”.
	DREJTORIA E SHERBIMEVE QEVERITARE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 20/07/2018
	Ankesa: ka ose jo:  Jo
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Nika” sh.p.k. per keto arsye:
	2-U skualifikua operatori ekonomik “Lacaj” sh.p.k. per keto arsye:
	3-U skualifikua operatori ekonomik “Bena-Thanza” sh.p.k. per keto arsye:
	4-U skualifikua operatori ekonomik “Kadia” sh.p.k. per keto arsye:
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	- Ofertuesi R.S. &M me vlere te ofertes 15’455’000 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit pasi ne Shtojcen 12, “SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT”, Sasia e mallit që kërkohet ne preventivin e peposhtem:
	ofertuesi R.S. &M, ka ndryshuar sasite e preventivit. KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

	Operatoret       “EUROGJICI   ” Sh.p.k,   “POLSAIZ  ” Sh.p.k, “FORCE  SECURITY 2004” SH.P.K:   Nuk kane respektuar detyrimet per pagen minimale ditore ne perputhje me VKM nr.399, date 3.5.2017, nuk ka respektuar detyrimet per shtesat per turnin e II d...
	Njoftimi i Klasifikimit: është bërë në datë  12/02/2018 dhe  njoftimi i dyte  ne zbatim te Vendimit te Komisionit te prokurimit Publik  nr 210/2018  date  19/04/2018,njoftimi trete  ne zbatimt  te vendimit te Komisionit  te prokurimit  publik  478/201...
	Ankesa: Ka pasur Ankesa    2 operatorë
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	PETROL ALBA SH.A.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë fillimisht me datw 23.03.2018 dhe pas rivlerwsimit në datë: 25.07.2018
	Ankesa: ka
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.07.2018
	Ankesa: ka ose jo NUK KA PASUR ANKESA
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Nika” sh.p.k. per keto arsye: (1)
	2-U skualifikua operatori ekonomik “Lacaj” sh.p.k. per keto arsye: (1)
	3-U skualifikua bashkimi i operatoreve  ekonomik “Bena-Thanza”sh.p.k&”Delia Impex”sh.p.k per keto arsye:
	4-U skualifikua operatori ekonomik “Kadia” sh.p.k. per keto arsye: (1)
	-Shtojca per specifikimet teknike dhe konfliktin e interest nuk eshte sipas formatit te DST - Deklarata per kontratat qe keni në proçes dhe/ose jeni shpallur fitues nuk eshte plotesuar sipas shtojces se publikuar ne DST
	5-U skualifikua bashkimi i operatoreve  ekonomik “Konstruksion 04”sh.p.k.&”K.M Konstruksion”sh.p.k per keto arsye:
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