
Buletini Nr. 34 datë  27 Gusht 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           176/315  

 

POSTA SHQIPTARE SH.A 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Data: 24.08.2018 

 

PËR:       OPERATORIN EKONOMIK “SINTEZA CO” SHPK NIPT K11324003F 

Adresa:      Rruga Fortuzi Nr.5 , Tiranë 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr. 38 datë 05.07.2018, për kryerjen e 

prokurimit publik me objekt: objekt “Blerje ndërtim dhe konfigurimi disastër site” me fond limit 

49.996.340 (dyzet e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e dyzet lekë) pa 

TVSH, me procedurë te hapur në elektronike, mbështetur në ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 ”Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, Vendimin të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, Procedurë e cila u zhvillua më datë 06.08.2018, ora 

10:00, [Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]   

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-78124-07-05-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje ndërtim dhe konfigurimi disastër site” 

Fondi Limit: 49.996.340 (dyzet e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e 

dyzet lekë) pa TVSH; 

 

Kohëzgjatja e kontratës: Afati i dorëzimit dhe implementimit të mallit është 100 (njëqind) ditë 

kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës; 

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X  

oferta ekonomikisht më e favorshme; 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 06.08.2018, ora 10:00. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike  Datë 09.07.2018 [27 ]  

 

Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë ky ofertues me vlerën të ofruar: 

 

1. Operatori “Sinteza CO” Shpk NIPT K11324003F me oferte ekonomike 48.865.650 (dyzet e 

tetë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë ) leke pa TVSH. 

 

Nuk ka operatorët ekonomikë të skualifikuar. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori “Sinteza CO” Shpk NIPT 

K11324003F se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 48.865.650 (dyzet e tetë milion 



Buletini Nr. 34 datë  27 Gusht 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           177/315  

 

e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë ) leke pa TVSH, pikët totale të 

marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Kontraktor “Posta Shqiptare”  sh.a., Adresa: 

Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kjo procedurë 

prokurimi anulohet pasi nuk ka operator ekonomik të klasifikuar vijues siç parashikohet në nenet 24 

dhe 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.08.2018. 

Ankesa: Jo 

 BASHKIA FUSHË-ARRËZ 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Fushë-Arrëz, më,  23.08.2018 

Për:  Bashkim i perkoshem i shoqerive sipas Kontrates se Bashkepunimit me Nr.789 Rep. dhe 

Nr.371 Kol, i dates 02.08.2018 dhe Prokures se Posacme Nr.788 Rep. dhe Nr.370  Kol, date 

02.08.2018 "Vllaznia Ndertim I.S" sh.p.k , me adrese ne Burrel, me Administrator z.Arben Çela 

me Operatorin "Ndregjoni" sh.p.k me adrese ne Tirane.  

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur. 

Numri i referencës së procedurës: REF-77360-07-02-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion i Shkolles 9-vjeçare Iballe 

Njesia Administrative Iballe”, 18131244(tetembedhjete milion e njeqind e tridhjete e nje mije e 

dyqind e dyzet e kater) leke pa tvsh, vene ne dispozicion nga Ministria e Financave dhe Ekonomise, 

afati i kontrates në muaj 4 ose ditë 120 duke filluar nga  nenshkrimi i kontrates. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

 

1. Operatori Ekonomik, Bashkim i perkoshem i  Shoqerive "2AF Albania Group"sh.p.k  me 

nipt L32005501M, me Operatorin "Alb Leaa Internacional" sh.p.k me nipt J86906408N. 

           Emri i plotë i shoqërisë                                numri i NIPT-it    

Vlera 15.571.276 (pesedhjete milion e peseqind e shtatedhjete e nje mije e dyqind e shtadhjete e 

gjashte) leke pa tvsh,  18.685.531 ( tetembedhjete milion e gjashteqind e tetedhjete e pese mije e 

peseqind e tridhjete e nje) leke me tvsh. 

 

2. Operatori Ekonomik ELDA-VL sh.p.k me nr.NIPTI K67106202W. 

 

          Emri i plotë i shoqërisë                                numri i NIPT-it   

                   Vlera                                                                            leke pa tvsh,  


