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Emri              "Lulzim Hasballa” shpk, Librazhd 

Adresa               Rruga Unaza lagji 1,banese 2 kat Librazhd 

Nr. NIPT                      K37506670T 

 

Ne rastin e perdorimit te procedures se prokurimit “negociim pa shpallje paraprake te njoftimit te 

kontrates”, ne rastin e amendamentit te kontrates, autoriteti kontraktor te plotesoje edhe te dhenat e 

meposhtme: 

 

8. Informacion mbi kontratën  fillestare (ne rastin e shteses se kontrates) 

 

8.1.     Numri i kontrates fillestare 85/9 Data e lidhjes se Kontrates fillestare  , date 31.12.2018     

 

8.2    Kontrata fillestare eshte lidhur ne perfundim te zhvillimit te nje procedure me mjete 

elektronike 

 

Po X  Jo  

 

8.3  Numri i references se procedures se zhvilluar me mjete elektronike/lotit  

 

8.4  Emri “Lulzim Hasballa" shpk  dhe NIPTI i kontraktorit K37506670T 

 

8.5 Vlera totale përfundimtare e kontratës fillestare/ lotit: 95936-11-26-2018                             

        

Vlera     3.946.708.8             (me TVSH) Monedha lek 

 

9. Në rastet e tjera të përdorimit të kësaj lloj procedure prokurimi të evidentohet specifikisht baza 

ligjore e përdorimit të saj,  si vijon: 

  

Neni 33, pika 2/a   Neni 33, pika 2/b      Neni 33, pika 2/c   

 

Neni 33, pika 2/ç  Neni 33, pika 2/d                 Neni 33, pika 3/a   

 

Neni 33, pika 3/b  X                Neni 33, pika 4  

 

 
BASHKIA TIRANË 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia e Tiranës 

Adresa   Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri 

Tel/Fax  00 355 4 22 56 799 

E-mail   prokurimet@tirana.gov.al 

Faqja e Internetit www.tirana.al 

 

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedure me negocim pa shpallje paraprake te njoftimit te 

kontrates” 

http://www.tirana.al/
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3. Objekti i kontratës: “Blerje shtepi levizese per strehim social ne raste emergjence civile”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit:  Nuk ka  

 

5. Fondi limit: 66,650,000 (gjashtedhjete e gjashte milion e gjashteqind e pesedhjete mije)  lekë pa 

TVSH. 

 

6. Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë së  Tiranës me anë VKB 

Nr.128, datë 03.12.2019 “Disa ndryshime në vendimin e Nr.159 datë 21.12.2018 të Këshillit 

Bashkiak të Tiranës, ”Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019-2021” dhe detajimin e 

buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019”, (të ndryshuar). 

 

7.  Vlera totale përfundimtare e kontratës : 78,419,880 (shtatëdhjetë e tetë milion e katërqind e 

nëntëmbëdhjetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë)  lekë me TVSH     

 

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ Nuk ka 

 

 

6. Data e lidhjes së kontratës 30/12/2019 

 

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    BOE “Kurti Construction” shpk “Bredhi Jes” shpk  

Adresa             Rashbull, Xhafzotaj,  

                                   NUIS L82118505C & NUIS K41515046V 

 

8. Informacion mbi kontratën fillestare (në rastin e shtesës së kontratës) Nuk ka 

 

8.1.     Numri i kontratës fillestare   Data e lidhjes së Kontratës fillestare  

 

8.2   Kontrata fillestare eshte lidhur është lidhur në përfundim të zhvillimit të një procedure me 

mjete elektronike 

 

Po  Jo  

 

8.3  Numri i references referencës së procedurës së zhvilluar me mjete elektronike/lotit 

____________ 

 

8.4  Emri dhe NIPTI i kontraktorit ______________________________________ 

 

8.5 Vlera totale përfundimtare e kontratës fillestare/ lotit: 

        

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

 

9. Në rastet e tjera të përdorimit të kësaj lloj procedure prokurimi të evidentohet specifikisht baza 

ligjore e përdorimit të saj, si vijon: 
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Neni 33, pika 2/a   Neni 33, pika 2/b     Neni 33, pika 2/c  X 

 

Neni 33, pika 2/ç  Neni 33, pika 2/d    Neni 33, pika 3/a   

 

Neni 33, pika 4  

 

Informacion shtese: Në mbështetje të Vendimit te Këshillit të Ministrave Nr.750, datë 27.11.2019 

“Për Shpalljen e gjendjes se fatkeqesise natyrore ne qarqet Durres dhe Tirane” pika 7.1 gërma dh) 

perjashtimisht, procedurat e prokurimit për mbulimin e nevojave emergjente, si rezultat i dëmeve te 

shkaktuara nga tërmeti i datës 26 Nëntor t’i zhvillojnë në rrugë shkresore) 

 

 

DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR 

DURRËS 
 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT 

RRUGOR DURRES Adresa   Ish Parku i Eksportit  L nr.14 Shkozet Durres 

Tel/Fax  052/264 382   Fax.052/264 488 

E-mail   drdurres@dpshtrr.gov.al 

Adresa e Internetit www.dpshtrr.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  Me Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës 

 

3. Objekti  i kontratës  : “Rikonstruksion i fasadave të kapanonit të kontrollit fizik dhe tahografit në 

DRSHTRR Durrës” 

 

3.1 Numri i referencës së procedurës/lotit  : 

 

4.Fondi limit  1 246 072 (një milion e dyqind e dyzet e gjashtë mijë e shtatëdhjetë e dy) lekë pa 

TVSh vënë në dispozicion nga të ardhurat e brendshme të ndërmarrjes 

 

5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

    

Vlera 

1 475 820 (NJË MILION E 

KATËRQIND E 

SHTATËDHJETË E PESË MIJË 

E TETËQIND E NJËZET)  LEKË   

(me TVSH) 

Monedha Lekë 

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

6. Data e lidhjes së kontratës Nr. 9254 prot dt. 31/12/2019 

 

7. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit 

Emri    “Alvora» Sh.p.k 

mailto:drdurres@dpshtrr.gov.al
http://www.dpshtrr.gov.al/

	- Për Lotin III “Riparim, mirëmbajtjeje sistemi të ngrohje-ftohjeve në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural”, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 3,997,847 (tre milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e dyzet e shtatë) lekë ...
	3. Numri i referencës së procedurës:   REF-47287-01-09-2020
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.09.2019
	Ankesa: Ka patur ankese nga operatori ekonomik ADASTRA sh.p.k me shkresën nr.3368 Prot. datë 03.10.2019.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-45733-12-05-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.12.2019
	Ankesa:  ka ose jo.Nuk ka
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.12.2019.
	Ankesa: Nuk ka.
	BASHKIA SKRAPAR
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24/12/2019
	Ankesa: ka ose jo JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën: 12.12.2019
	Ankesa: Ka patur 1 (nje) ankese dhe i eshte kthyer pergjigje ne daten 24.12.2019.
	Në KPP nuk është bërë ankese.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën: 12.12.2019 (1)
	Ankesa: Nuk ka
	Për: “KADRA” Sh.p.k me adresë kryesore Rr. “Nënë Tereza”, Banesë Private me Nr. Pasurie 180/29, Zona Kadastrale 2372, Laknas, Kamëz, Tiranë.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.11.2019.
	Për: O.E.  ALPHA SOLUTIONS GROUP        SHPK        NIPT  L63620402 U
	Adresa: Lgj.’29 nentori,rruga Pinallopi Piro Fier
	* * *
	1. Oferta Elektronike e shoqerise    NOVAMAT          SHPK                   NIPT  K81615002O
	2. Oferta Elektronike e shoqerise    AMU          SHPK                   NIPT              K14229210F
	3. Oferta Elektronike e shoqerise    ZEQIRI          SHPK                   NIPT  J 67902827 A
	4. Oferta Elektronike e shoqerise    ALPHA SOLUTIONS GROUP        SHPK        NIPT  L63620402 U
	5. Oferta Elektronike e shoqerise    FAT -GROUP          SHPK                   NIPT L43428401 V
	1. Oferta Elektronike e shoqerise    ZEQIRI          SHPK                   NIPT  J 67902827 A
	2. Oferta Elektronike e shoqerise    NOVAMAT          SHPK                   NIPT  K81615002O
	3. Oferta Elektronike e shoqerise    FAT -GROUP          SHPK                   NIPT L43428401 V
	4. Oferta Elektronike e shoqerise    AMU          SHPK                   NIPT              K14229210F
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.12.2019 (1)
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.12.2019 (2)
	Ankesa: JO (1)
	Për:      “NRG” sh.p.k.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.09.2019
	Ankesa: PO
	Nga OE ”FATOS LASHI”
	Për:  BIOMETRIC ALBANIA, Tirane Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.12.2019
	Ankesa: Nuk ka ankesa
	Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.12.2019
	Ankesa: ka ose jo______________JO
	Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomik “Fusha”sh.p.k, me adresë: rruga “Murat Toptani”, përballë Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, Tiranë dhe “Pastrime Silvio” sh.p.k, me adresë:rruga “Fatmir Haxhiu”, Pallati 2, Shkalla 10, Apartamenti 76, Kati ...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.12.2019
	Ankesa: ka ose jo: Nuk ka
	DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RTSH-SË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.12.2019
	Ankesa: Nuk ka Patur.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.12.2019 (1)
	Ankesa: Nuk ka patur.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.12.2019 (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.12.2019
	Ankesa: ka ose jo:  JO
	Kane dorezuar oferta me mjete elektronike me date 11.11.2019   ora 10 oo operatoret e meposhtem :
	1.bashkimi i operatoreve ekonomike A.SH.Engineering shpk L31617003F dhe Arena MK me nipt L67619801Q dhe XH&Miler shpk me nipt K 72105003E dhe G&L Construction shpk me nipt L61901013 N
	2. bashkimi i operatoreve ekonomik ARCHISPACE shpk me nr nipti L42403012A dhe ITM shpk me nr Nr nipti L42403012A
	3.bashkimi i Operatoreve  INSTITUTI DEKLIADA - ALB, me numer NIPT-i K71606006A,dhe C.E.C Group shpk me nr niptiL118047013M
	4.bashkimi i operatoreve ekonomik Geosat Group shpk me nr nipti K21624005I dhe INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"me nr nipti K71828007J
	5 . Gjeokonsult&CO shpk me nr nipti K9181005U
	1. bashkimi i operatoreve ekonomike A.SH.Engineering shpk L31617003F dhe Arena MK me nipt L67619801Q dhe XH&Miler shpk me nipt K 72105003E dhe G&L Construction shpk me nipt L61901013 N
	2. bashkimi i Operatoreve BINSTITUTI DEKLIADA - ALB, me numer NIPT-i K71606006A,dhe C.E.C Group shpk me nr niptiL118047013M
	3. .Gjeokonsult&CO shpk me nr nipti K9181005U
	1.Gjeokonsult &Co shpk     NIPTI K9181005U
	3. bashkimi i Operatoreve  INSTITUTI DEKLIADA - ALB, me numer NIPT-i K71606006A,dhe C.E.C Group shpk me nr niptiL118047013M
	3. bashkimin e operatoreve ekonomik INSTITUTI DEKLIADA - ALB, me numer NIPT-i K71606006A,dhe C.E.C Group shpk me nr niptiL118047013M perfaqesuar  me procure te posacme nga C.E.C Group shpk me nr niptiL118047013M
	-dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik Geosat Group shpk me nr nipti K21624005I dhe INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"me nr nipti K71828007J
	paraqet keto mangesi :
	Marreveshja e bashkepunimit  nr 2515 Rep date 09.11.2019 nuk ka te percaktuar ne % sherbimet qe do te kryeje secili anetar i bashkimit
	Per sa me siper 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 proce...
	Vendosi qe  oferta  e dorezuar bashkimi i operatoreve ekonomik Geosat Group shpk me nr nipti K21624005I dhe Instituti i Konsulences ne Ndertim "IKN"me nr nipti K71828007J te refuzohet
	5. Bashkimi i operatoreve ekonomik ARCHISPACE shpk me nr nipti L42403012A dhe ITM shpk me nr Nr nipti L42403012A paraqet keto mangesi :
	ne dokumentacionin e paraqitur nga keto dy subjekte nuk rezulton te kete dorezuar marreveshjen e bashkepunimit dhe prokuren e posacme .
	se dyti : operatori ekonomik ARCHISPACE shpk dhe operatori ekonomik ITM shpk nuk kane paraqitur shtojcen nr 1 Kerkese per shprehje interesi
	se treti : operatori ekonomik ARCHISPACE shpk dhe operatori ekonomik ITM shpk nuk kane paraqitur shtojcen nr 9 “Mbi disponueshmerine  e anetarit te stafit te konsulentit
	Per sa me siper 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 proce... (1)
	Vendosi qe  oferta  e dorezuar  nga bashkimi i operatoreve ekonomik Geosat Group shpk me nr nipti K21624005I dhe Instituti i Konsulences ne Ndertim "IKN"me nr nipti K71828007J te  refuzohet
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Emri  ILIR  DERVISHAJ          SHPK
	NIPT L73315401C
	Adresa: Fier Zharez Sheqishte Fshati Sheqishte, Rruga e qendres, Godina 64, zona kadastrale3361, nr. Pasurie 102/64
	8. Vlera totale e kontratës: 3.750.000 (tre milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë) leke me tvsh.

	DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KORÇË
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: (1)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (3)
	email: prokurimeushtarake@mod.gov.al
	MINISTRIA E MBROJTJES
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: (2)
	NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
	PËR


