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Ankesa nuk ka patur. 

 

 

BASHKIA TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Drejtuar:  Operatorit ekonomik  “Fusha” shpk     
 

Adresa:  Njësia Bashkiake Nr. 2, Rr: “Murat Toptani”, Godina nr. 25, Tiranë. 

 

Procedura e Prokurimit: “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të 

kontratës” Shtesë Kontrate per objektin “Rikualifikimi Urban i Sheshit Skenderbej, Faza e I-

rë”. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-01483-12-24-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: Shtesë Kontrate per objektin “ 

Rikualifikimi Urban i Sheshit Skenderbej, Faza e I-rë”. 

 

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

 

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

 

1. Operatori ekonomik “Fusha” shpk  NUIS J61922018S       

                                                                                            

Vlera e ofertës =  105,331,521 (njëqind e pesë milion e treqind e tridhjetë e një mijë e pesëqind e 

njëzetë e një) lekë pa TVSH. 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Fusha” shpk, 

me adresë: Njësia Bashkiake Nr. 2, Rr:“Murat Toptani”, Godina nr. 25, Tiranë, se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 105,331,521 (njëqind e pesë milion e treqind e tridhjetë 

e një mijë e pesëqind e njëzetë e një) lekë pa TVSH, ështe identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi 

Postar 1001, Tiranë, Shqipëri sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

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

  

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:   26.12.2018 

 

 

BASHKIA TIRANË 

Formulari i Njoftimit të Fituesit 

 

Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve ekonomik  “51N4E” Degë e shoqërisë së huaj &     

                        “Geosat Group” shpk. 


	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	5. Fondi limit: 2.277.663,94 (Dy milion e dyqind e shtatedhjete e shtate mije e gjashteqind e gjashtedhjete e tre presje nentedhjete e kater) leke pa Tvsh.
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-01272-12-24-2018
	Loti I ”Libra per letersi, gjuhe, etnologji, folklor”  me Nr. REF –01280-12-24-2018
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (3)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (4)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.12.2018.
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.12.2018
	Ankesa: ka ose jo     JO
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Nika” sh.p.k. per keto arsye:
	Ne te gjitha analizat e paraqitura per zerat material te kerkuar mungon dokumentacioni shoqerues qe justifikon cmimin e vendosur nga ana juaj ne preventiv si p.sh faturë tatimore, kontratë furnizimi apo ndonjë dokument tjetër që të argumentojë çmimin ...
	2-U skualifikua bashkimi i operatoreve ekonomik “Delia Impex” sh.p.k. NUIS K 57123001 R &Zdravo sh.p.k NUIS J 84003411K per keto arsye:
	Operatori ekonomik“Nika“ sh.p.k  eshte ankuar prane KPP
	KPP me vendimin nr.855/1 date 19.12.2018 vendos te mospranoje ankesen e paraqitur nga operatori ekonomik“Nika“ sh.p.k  duke lejuar Autoritetin Kontraktor per te vazhduar me hapat e metejshem te procedures.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 11.12.2018
	Ankesa: JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-95392-11-22-2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë ___16.12.2018__
	Ankesa: ka ose jo___________JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.12.2018
	Ankesa:  Nuk ka
	Numri i references së procedurës/lotit: REF-96256-11-30-2018
	Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.12.2018
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-86415-09-19-2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 23.10.2018
	Ankesa: Po.Meni sh.p.k
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.12.2018.
	Ankesa: Nuk ka.
	QENDRA SPITALORE  “XH.KONGOLI”  ELBASAN
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.12.2018
	Ankesa: JO (2)
	QENDRA SPITALORE  “XH.KONGOLI”  ELBASAN (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.12.2018 (1)
	Ankesa: JO (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.12.2018 (2)
	Ankesa: ka ose jo______s’ka________
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.12.2018.
	Ankesa: nga “SORI AL” ka marrë përgjigje në datë 17.12.2018 me shkresën nr.1307.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.12.2018 (3)
	Ankesa: ka ose jo   JO
	FORMULARI  I  NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.12.2018
	Ankesa: Nuk ka ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17.12.2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17.12.2018 (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17.12.2018 (2)
	Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-96377-12-03-2018
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate ka per qellim te realizoje disa punime ne rrethimin e kompleksit multifunksional sportivo-kulturor Korçë.
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17.12.2018 (3)
	Ankesa: Nuk ka
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.12.2018 (4)
	Ankesa: Nuk ka patur
	DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE LEZHE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18/12/2018
	Ankesa: ka ose jo,  nuk ka
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.12.2017
	Ankesa: JO (4)
	ECO TIRANA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.12.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo______________
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.11.2018
	Ankesa: SKA
	Për: Operatorin ekonomik A-T-D (Albanian Technology Distribution)sh.p.k
	1.  A-T-D (Albanian Technology Distribution)  sh.p.k                  L21811033B
	1.  A-T-D (Albanian Technology Distribution)  sh.p.k                  L21811033B (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.12.2018
	Ankesa: JO (5)
	AVOKATI I POPULLIT
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19/12/2018
	Ankesa: ka ose jo: Nuk ka
	13. Shoqeria “Ed Konstruksion”shpk, NIPT K61625001I me vlere:
	35.676.773 (tridhjete e pese milion e gjashteqind e shtatedhjete e gjashte mije e shtateqind e  shtatedhjete e tre) leke pa tvsh
	14. Shoqeria “Viante Konstruksion”shpk, NIPT K47103804L me vlere:
	37.229.456,39 (tridhjete e shtate milion e dyqind e njezet e nente mije e katerqind e pesedhjete e  gjashte, presje tridhjete e nente) leke pa tvsh
	15. Shoqeria “BE-IS”shpk, NIPT K71412003A me vlere:
	37.512.321 (tridhjete e shtate milion e peseqind e dymbedhjete mije e treqind e njezet e nje) leke pa  tvsh
	16. Shoqeria “Aurora Konstruksion”sh.p.k, NIPT K02017003I  me vlere:
	37.736.628 (tridhjete e shtate milion e shtateqind e tridhjete e gjashte  mije e gjashteqind e njezet e  tete) leke pa tvsh
	17. Shoqeria “Leon Konstruksion”sh.p.k, NIPT K71820009I  me vlere:
	37.737.716,13 (tridhjete e shtate milion e  shtateqind e tridhjete e shtate mije e shtateqind e   gjashtembedhjete, presje trembedhjete) leke pa tvsh
	18.  Shoqeria “Sterkaj”sh.p.k, NIPT J68310708M  me vlere:
	38.054.199,8 (tridhjete e tete milion e pesedhjete e kater mije e njeqind e nentedhjete e nente, presje  tete
	19. Shoqeria “XH & M”sh.p.k, NIPT J91825009L  me vlere:
	38.069.222,1 (tridhjete e tete milion e gjashtedhjete e nente mije e dyqind e njezet e dy, presje nje)  leke pa tvsh
	20. Shoqeria “Shansi Invest”sh.p.k, NIPT J61924002T  me vlere:
	39.005.364 (tridhjete e nente milion e pese mije e treqind e gjashtedhjete e kater) leke pa tvsh
	21. Shoqeria “Elda - VL”sh.p.k, NIPT K67106202W me vlere:
	Nuk ka paraqitur oferte ekonomike
	22. Shoqeria “Elektro Therm ”sh.p.k, NIPT L43709006U me vlere:
	Nuk ka paraqitur oferte ekonomike (1)
	23. Shoqeria “Kevin Construksion ”sh.p.k, NIPT K71401004W me vlere:
	Nuk ka paraqitur oferte ekonomike (2)
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.12.2018
	Ankesa: Nuk ka (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  19.12.2018
	Ankesa: ka ose jo: nuk ka ankesa te dorezuara ne perputhje me ligjin nr 9643 dt 20.11.2006” Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar
	Numri i Referencës se proçedurës/lotit: REF-96231-11-27-2018
	KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Numri i Referencës se proçedurës/lotit: REF-96219-11-27-2018
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (3)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (4)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (5)
	Loti nr. I me objekt “Blerje mallra ushqimore, reserve shteti”: REF-92905-11-06-2018
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (6)
	3. Objekti i kontratës/procedure e hapur: “Blerje kepuce per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve” zhvilluar nga Agjensia e Blerjes se Perqendruar me date 24/09/2018.


