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KONCESIONE / PARTNERITET 

PUBLIK PRIVAT 

 
 

 

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Date: 9 Tetor 2018 

Për: Shoqërinë “A.N.K.” sh.p.k., me NUIS J92408001N, me adrese: Rruga Kavajës, Kullat 

Kondor, Kulla C, Kati 3, Tiranë 

Procedura konkurruese: Dhënie me koncesion/PPP të ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugës Milot 

– Balldre 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Ndërtim dhe mirëmbajtje te  rrugës Milot – Balldre nëpërmjet 

formës se dhënies me koncesion/PPP. Kohëzgjatja e kontratës së koncesionit/PPP: 13 vjet  

REF-80169-07-21-2018  Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 30 date 30.7.2018 

 

 

Njoftojmë se, ka qene pjesëmarrës ne procedure ky ofertues me ofertën përkatëse te ofruara: 

 

 Shoqëria “A.N.K.” sh.p.k. me vlere ndërtimi dhe mirëmbajtje gjithsej 161,500,000 Euro; 

 

* * * 

 

Duke ju referuar procedurës se lartpërmendur, informojmë shoqërinë “A.N.K.” sh.p.k., me adrese: 

Rruga Kavajës, Kullat Kondor, Kulla C, Kati 3, Tiranë, se oferta e paraqitur me një vlere te 

përgjithshme ndërtimi dhe mirëmbajtje prej 161,500,000 Euro (njëqindegjashtëdhjetenjë milion e 

pesëqind mije euro) është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht jeni te lutur te paraqisni pranë Ministrisë se Infrastrukturës dhe Energjisë, me adrese 

Rruga “Abdi Toptani”, nr. 1, Tirane, kopjen e nënshkruar te formularit te kontratës dhe te sigurimit 

te kontratës, siç parashikohet ne Dokumentat e Koncesionit, brenda 45 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit te këtij njoftimi. 

 

Ne rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do te 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj paraqitur gjate procedurës se konkurrimit. 

 

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.9.2018 
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Ankesa: Nuk ka 

 

 

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 
NJOFTIMI I KONTRATES 

 

I. Autoriteti Kontraktor  

 
 

Nr. References  :  REF-90010-10-16-2018 
 

 

 


	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-89876-10-15-2018
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90283-10-17-2018
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-90385-10-18-2018
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	4. Numri i referencës së procedurës: REF-89950-10-15-2018
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit – REF- 90298-10-17-2018
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90212-10-17-2018
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1.1 Emri dhe adresa e personit pergjegjes
	FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 17.09.2018
	Ankesa: ka ose jo: nuk ka
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Drini A” sh.p.k. per keto arsye:
	-Punonjesit e kerkuar sipas pikes 9 te DST nuk kane kontrate pune.
	2-U skualifikua Bashkimi i operatoreve ekonomik “K.M Konstruksion”sh.p.k.&Karl Gega Konstruksion sh.p.k  per keto arsye:
	3-U skualifikua operatori ekonomik“ ELDA-VL”sh.p.k. per keto arsye:
	4-U skualifikua operatori ekonomik“ Spektri”  sh.p.k. per keto arsye:
	-Mungon dokumentacioni per mjetin Fadrom (leje qarkullimi, sigurac, taksa vjetor, police sigurimi)
	5-U skualifikua operatori ekonomik“ SHAMO-CONSTRUCTION” sh.p.k.  per keto arsye:
	-Mjeti Fadrom nuk ka dokumemtacion (leje qarkullimi, sigurac, taksa vjetor, police sigurimi)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.10.2018
	Ankesa: ka ose jo : SKA
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.10.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo : SKA (1)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.10.2018 (2)
	Ankesa: ka ose jo : SKA (2)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.10.2018 (3)
	Ankesa: ka ose jo : SKA (3)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.10.2018 (4)
	Ankesa: ka ose jo : SKA (4)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë (4)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.10.2018 (5)
	Ankesa: ka ose jo : SKA (5)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë (5)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi...
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (1)

	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.10.2018
	Ankesa: ka ose jo NUK KA
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-84976-09-07-2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Librazhd, me 15.10.2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.10.2018.
	Ankesa: JO
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.10.2018
	Ankesa: nuk ka patur
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.10.2018 (1)
	Ankesa: nuk ka patur (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.10.2018 (2)
	Ankesa: nuk ka patur (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :08.10./2018
	Ankesa: Jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  27.09.2018
	Ankesa: ka ose jo :    nuk ka
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi...
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (1)

	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.10.2018
	Ankesa: ka ose jo, Nuk ka ankesa.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.10.2018 (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.10.2018 (2)
	MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  02.10.2018
	Ankesa: jo
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  17.10.2018
	Ankesa: ka ose jo  nuk ka
	I. Operatori Ekonomik – ARBANA SH. A. me NIPT: K21310002U
	Adresa:
	Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. ARBANA SH. A. me NIPT: K21310002U, janë si më poshtë:
	 Curriculum Vitae
	O.E ARBANA SH. A. me NIPT: K21310002U konkurron per vlerën 0 (zero) lekë.
	• 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 Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurime...
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument  për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per radiokomunikim të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komuniki...
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument  për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Deklaratën   mbi disponibilitetin e se paku 1 (nje) automjet për ndërhyrje në raste emergjente, në pronësi të shoqerisë apo të marre me qera. Per kete operatori ekonomik...
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument  për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur sipas, Shtojca 1 e DT-ve.”
	II. Operatori Ekonomik – Çullhaj me NIPT: K31514015J
	Adresa: (1)
	Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Çullhaj me NIPT: K31514015J, janë si më poshtë:
	• Leje qarkullimi automjeti
	O.E Çullhaj me NIPT: K31514015J konkurron per vlerën 0 (zero) lekë.
	• 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” (1)
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument  për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurime... (1)
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument  për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per radiokomunikim të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komuniki... (1)
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument  për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur sipas, Shtojca 1 e DT-ve.” (1)
	III. Operatori Ekonomik – Leksi Security me NIPT: L31519018N
	Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Leksi Security me NIPT: L31519018N, janë si më poshtë:
	• Ekstrakti historik QKR
	• Ekstrakti tregtar QKR
	• Deklarate mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme
	• Deklarate mbi gjendjen gjyqesore
	• Vërtetim që janë paguar sigurimet dhe tatimet
	• Deklaratë mbi konfliktin e interesit
	• Vërtetim OSHEE
	• Formulari i Ofertës
	• Analize kosto
	• Deklaratë mbi specifikimet teknike
	• Leje qarkullimi automjeti TR5310U
	• Leje qarkullimi automjeti AA086HX- Kontrate qeraje dt.04.01.2017
	• Autorizim Individual nga AKEP Nr. 15/1, datë 10.01.2016
	• Autorizim Individual nga AKEP Nr. AI-U1384, datë 20.02.2014
	• Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organ...
	O.E Leksi Security me NIPT: L31519018N konkurron per vlerën 8.163.447,48 (tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e shtatë  lekë e dyzetë e tetë qindarka) lekë, pa tvsh.
	IV. Operatori Ekonomik – Nazeri 2000 me NIPT: K31422029Q
	Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Nazeri 2000 me NIPT: K31422029Q, janë si më poshtë:
	 Ekstrak historik QKR
	 Ekstrakti tregtar QKR
	 Deklarate mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme
	 Vërtetim që janë paguar sigurimet dhe tatimet
	 Deklaratë mbi konfliktin e interesit
	 Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore
	 Vërtetim OSHEE
	 Formulari i Ofertës
	 Analize kosto
	 Deklaratë mbi specifikimet teknike
	 Leje qarkullimi automjeti AA26NG
	 Leje qarkullimi automjeti AA034NG
	 Autorizim Individual nga AKEP Nr. 842, datë 20.07.2009
	 Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organ...
	O.E Nazeri 2000 me NIPT: K31422029Q konkurron per vlerën 8.163.447,47 (tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e shtatë  lekë e dyzetë e shtatë qindarka) lekë, pa tvsh.
	V. Operatori Ekonomik – Oktapus me NIPT: K31515076S
	Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Oktapus me NIPT: K31515076S, janë si më poshtë:
	 Ekstrak historik QKR (1)
	 Ekstrakti tregtar QKR (1)
	 Deklarate mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme (1)
	 Vërtetim që janë paguar sigurimet nga tatimet
	 Deklaratë mbi konfliktin e interesit (1)
	 Vërtetim OSHEE (1)
	 Formulari i Ofertës (1)
	 Analize kosto (1)
	 Deklaratë mbi specifikimet teknike (1)
	 Leje qarkullimi automjeti AA777RC
	 Leje qarkullimi automjeti AA555PM
	 Leje qarkullimi automjeti AA407PI
	 Leje qarkullimi automjeti AA999AI
	 Leje qarkullimi automjeti AA288FJ
	 Leje qarkullimi automjeti AA915ES
	 Leje qarkullimi automjeti AA760EV
	 Leje qarkullimi automjeti AA356OX
	 Leje qarkullimi automjeti TR340H
	 Leje qarkullimi automjeti AG941
	 Leje qarkullimi automjeti TR180H
	 Leje qarkullimi automjeti TR955G
	 Autorizim Ministria e Puneve te Brendshme, per blerje “Arme zjarri per personat juridik” Nr.16Prot., date 26.02.2016
	 Autorizim Ministria e Puneve te Brendshme, per blerje “Arme zjarri per personat juridik” Nr.71Prot., date 04.05.2016
	 Autorizim Individual nga AKEP Nr. 777, datë 23.07.2013
	 Autorizim Individual nga AKEP Nr. 2289/1, datë 29.12.2017
	 Autorizim Individual nga AKEP Nr. AI-U1872, datë 04.11.2015
	 Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organ... (1)
	O.E Oktapus me NIPT: K31515076Skonkurron per vlerën 8.163.447,47 (tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e shtatë  lekë e dyzetë e shtatë qindarka) lekë, pa tvsh.
	VI. Operatori Ekonomik – Pelikan Security me NIPT: K11423005T
	Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Pelikan Security me NIPT: K11423005T, janë si më poshtë:
	 Ekstrak historik QKR (2)
	 Deklarate mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme (2)
	 Vërtetim që janë paguar sigurimet nga tatimet (1)
	 Deklaratë mbi konfliktin e interesit (2)
	 Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore (1)
	 Vërtetim OSHEE (2)
	 Deklaratë mbi specifikimet teknike (2)
	 Leje qarkullimi automjeti AA084LU
	 Certifikate pronesie automjeti AA819DV
	 Certifikate pronesie automjeti AA610LX
	 Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organ... (2)
	O.E Pelikan Security me NIPT: K11423005T  konkurron per vlerën 0 (zero) lekë, pa tvsh.
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per radiokomunikim të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikim...
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur sipas, Shtojca 1 e DST-ve.”
	VII. Operatori Ekonomik – Toni Security me NIPT: K94010201F
	Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Toni Security me NIPT: K94010201F, janë si më poshtë:
	• Ekstrak historik QKR
	• Ekstrakti tregtar QKR (1)
	• Deklarate mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme (1)
	• Vërtetim që janë paguar sigurimet nga tatimet
	• Deklaratë mbi konfliktin e interesit (1)
	• Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore
	• Liste e informacioneve te konfidencialitetit
	• Vërtetim OSHEE (1)
	• Formulari i Ofertës (1)
	• Analize kosto (1)
	• Deklaratë mbi specifikimet teknike (1)
	• Leje qarkullimi automjeti AA856IS
	• Leje qarkullimi automjeti TR4403M
	• Leje qarkullimi automjeti AA130FE
	• Kontrate qeraje Nr.5224REP, NR.1228KOL, date 06.10.2017 - Leje qarkullimi automjeti TR5679F
	• Kontrate qeraje Nr.5224REP, NR.1228KOL, date 06.10.2017 - Leje qarkullimi automjeti TR5378T
	• Kontrate qeraje Nr.5224REP, NR.1228KOL, date 06.10.2017 - Leje qarkullimi automjeti AA812GK
	• Autorizim Individual nga AKEP Nr. AI-U1839, datë 27.11.2014
	• Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organ... (1)
	O.E Toni Security me NIPT: K94010201F konkurron per vlerën 8.163.447,47 (tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e shtatë  lekë e dyzetë e shtatë qindarka) lekë, pa tvsh.
	VIII. Operatori Ekonomik – Trezhnjeva me NIPT: K19303605O
	Dokumentat e paraqitura në faqen zyrtare www.app.gov.al , nga ana e O.E. Trezhnjeva me NIPT: K19303605O, janë si më poshtë:
	 Deklarate mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme (3)
	 Vërtetim që janë paguar sigurimet nga tatimet (2)
	 Deklaratë mbi konfliktin e interesit (3)
	 Liste e informacioneve te konfidencialitetit
	 Vërtetim OSHEE (3)
	 Formulari i Ofertës (2)
	 Analize kosto (2)
	 Deklaratë mbi specifikimet teknike (3)
	 Deklarate mbi sherbimet dhe grafikun
	 Leje qarkullimi automjeti AA927US
	 Leje qarkullimi automjeti AA740TA
	 Vertetim DPSHTRR- Kukes per pronesine e 3 mjeteve dhe 2 motorreve me nr.165.Prot. date 09.01.2018.
	 Autorizim Individual nga AKEP Nr. 677, datë 28.01.2009
	 Autorizim Individual nga AKEP Nr. 465/3, datë 23.05.2011
	 Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për muajt (Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organ... (3)
	 Autorizim Ministria e Puneve te Brendshme, per blerje “Arme zjarri per personat juridik” Nr.79Prot., date 04.05.2016.
	 Autorizim Ministria e Puneve te Brendshme, per blerje “Arme zjarri per personat juridik” Nr.80Prot., date 04.05.2016
	 Autorizim Ministria e Puneve te Brendshme, per blerje “Arme zjarri per personat juridik” Nr.47Prot., date 18.04.2016
	O.E Trezhnjeva me NIPT: K19303605O konkurron per vlerën 8.163.447,47 (tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tremije e katërqind e dyzetë e shtatë  lekë e dyzetë e shtatë qindarka) lekë, pa tvsh.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.10.2018
	Ankesa: nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë   15-10-2018
	Ankesa: ka ose jo   .Po ka pasur ankesa nga firma LABI .
	Data e ankeses  25-09-2018 ardhur me poste nr protokolli  281 date date 25-09-2018
	Ne lidhje me stafin te kerkuar ne DT e konkretisht:
	Ofertuesi GURI NDERTIM punonjesit e sipercituar nuk i ka te paisur me deshmi profesionale.
	Ofertuesi GURI NDERTIM punonjesit e sipercituar nuk i ka te paisur me deshmi profesionale. (1)
	KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.
	KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet. (1)

	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.10.2018..
	Ankesa: Jo (1)
	Librazhd, me 17.10.2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.10..2018.
	Ankesa: JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.10.2018 (3)
	Ankesa: jo (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _10.10.2018
	Ankesa: JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _10.10.2018 (1)
	Ankesa: JO (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _10.10.2018 (2)
	Ankesa: JO (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.07.2018.
	Ankesa: Ka patur.
	BASHKIA LIBOHOVE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.10.2018
	Ankesa: ka ose jo      JO
	ZYRA VENDORE E REGJISTRIMITTË PASURIVE TË PALUAJTSHME VLORË
	1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Sa me siper Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 3, dhe pika 5 germa (a) , të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr....

	2.      Numri i Referencës:  REF-86074-09-18-2018
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (3)
	1-  Autoriteti kontraktor,
	Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24,pika 1 ç, pasi asnjë nga dy ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
	Data e shpërndarjes së këtij njoftimi  19.10.2018
	 Skrap Alumin 11.410,45 kg
	 Skrap Bakri 293,6 kg
	MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
	MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË (1)


