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Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           463/571  

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rr.Sami Frasheri Nr 33 Tiranë  

Tel/Fax  04/2 234 789  04/2 223 600 

E-mail   info.arrsh@arrsh.gov.al 

Faqja në Internet www.arrsh.gov.al 

 

1.     Lloji i procedurës: “Sherbim Konsulence” 

 

2.    Numri i Referencës: REF-88321-10-03-2018 

 

3.      Objekti  i kontratës “Studim projektim rishikim i projektit per segmentin rrugor te vazhdimit te 

unazes se madhe Tirane nga sheshi Shqiponja-Bulevardi i ri” 

 

4.       Fondi limit; 32 358 401,54 pa TVSH  

 

5.      Arsyet e Anulimit: 

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 

1:   

 a)  ;  

              b)   ; 

              c)    ; 

              ç)   ; 

              d)   ; 

             dh) ; Eshte kualifikuar vetem nje operator ne listen e shkurter. Per vijimin e 

procedures, lista e shkurtër duhet të përmbajë të paktën 2 (dy) kandidatë. 

 Etj.  

6.  Informacione shtesë 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   27.11.2018 

 

 
UNIVERSITETI I SPORTEVE TE TIRANES 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Universiteti i Sporteve te Tiranes/  Frida Jasa 

Adresa   Rr.Muhamet Gjollesha, Tirane 

Tel/Fax                 04 22 66 52 

E-mail   contact@ust.edu.al; fjasa@ust.edu.al 

Adresa e Internetit www.ust.edu.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  SHERBIME KONSULENCE 

 

http://www.arrsh.gov.al/
mailto:contact@ust.edu.al

	3. Objekti i Prokurimit:“Rikostruksion i Rrjetit TM 10 kV Fideri Nr 6 Nenstacioni Librazhd
	4. Numri i referencës së procedurës: REF-96377-12-03-2018
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit__ REF 96870-12-05-2018
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-97222-12-06-2018
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-  96675-12-04-2018 ;
	Loti I: REF-96685-12-04-2018
	Loti II: REF-96688-12-04-2018
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-96873-12-05-2018
	3.Objekti i kontrates/marrveshjes kuader  : Furnizim me lende ngrohese Pelet
	UJËSJELLЁS SHA PATOS
	Emri :            Ujesjelles sha Patos
	Adresa:          Lagjja Naftetari, Rruga “Heronjte e Linasit”
	E-mail :    arjonanasto@yahoo.com  ose  ujesjellespatos@gmail.com
	Cel:                069 23 63 139
	Faqja e Interneti :
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-97157-12-06-2018
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 19.11.2018.
	Ankesa: Nuk ka ankesa pas proçesit të vlerësimit të ofertave.
	AGJENCIA E MIREQENIES DHE KUJDESIT SOCIAL GJIROKASTER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.11.2018
	Ankesa: ka ose jo            Nuk KA
	AGJENCIA E MIREQENIES DHE KUJDESIT SOCIAL GJIROKASTER (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.11.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo            Nuk KA (1)
	AGJENCIA E MIREQENIES DHE KUJDESIT SOCIAL GJIROKASTER (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.11.2018 (2)
	Ankesa: ka ose jo            Nuk KA (2)
	1-U skualifikua operatori ekonomik“ Sark”sh.p.k.  per keto arsye:
	SH.A UJËSJELLËSI PEQIN
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :03/12/2018
	Ankesa: ka ose jo:  Po
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.11.2018
	Ankesa:  (nuk ka)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.12.2018
	Ankesa nuk ka
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Nika” sh.p.k. per keto arsye:
	1-Bazuar ne lejen e qarkullimit dhe certifikaten e transportit autoboti I ujit SH 4498 E eshte per perdorim vetjak dhe si i tille nuk mund te perdoret nga te trete. 2-Deshmite e kualifikimit teknik per muratoret nuk jane te vulosura nga trupi certifik...
	2-U skualifikua operatori ekonomik “Riviera 2008”sh.p.k per keto arsye:
	3-U skualifikua operatori ekonomik “Ndregjoni”  sh.p.k. per keto arsye:
	4-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:
	5-U skualifikua Bashkimi i operatoreve ekonomik “Karl Gega Konstruksion sh.p.k NUIS  J 66703076 W & “Albavia”sh.p.k NUIS  J 81527001 Q per keto arsye:
	1-Nuk keni deklaruar ne shtojcen nr.11 kontratat si me poshte: -Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore DREJTORIA RAJONALE E SHËNDETËSISË SHKODËR  -Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2”  2-Sipas aktmarreveshjes mes paleve shoqeria Karl Gega K...
	6-U skualifikua bashkimi i operatoreve ekonomik”S.M.O. Vataksi” sh.p.k NUIS  L 47022001 J& “S.M.O. Union”sh.p.k NUIS  J 66902042 Q per keto arsye:
	1-Shoqeria S.M.Vataksi nuk ka paraqitur shtojcen nr.11 te dst per punet ne proces. 2- Deshmite per teknike ndertimi paraqitur nga shoqeria Shoqeria Vataksi sh.p.k jane thjesht per teknike por nuk specifikohet se cfare teknikesh jane.Gjithashtu profesi...
	7-U skualifikua operatori ekonomik“ PE-VLA-KU”sh.p.k. per keto arsye:
	-Keni gabim ne strukturen e preventivit pasi ne zerin transport dheu me auto deri 5 km keni vendosur 420 m3 nga 3200 m3 te parashikuara ne preventivin e publikuar nga AK.Tek zeri I preventivit F.V kabell bakri 3x1.5mm2(tipi NO U-k) keni vendosur 20 ml...
	8-U skualifikua  bashkimi i operatoreve ekonomik “Bahas” sh.p.k NUIS J 61827083 D &Avduli sh.p.k NUIS J 66703306 O per keto arsye:
	Jane  respektuar afati e ankimimit prane KPP.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë, 22.11.2018
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka
	Eshte skualifikuar ofertuesi I meposhtem:

	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 23.11.2018
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  20.11.2018
	Ankesa: ka ose jo: nuk ka ankesa te dorezuara ne perputhje me ligjin nr 9643 dt 20.11.2006” Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar
	Për: Operatorin “MUHOPLUS LTD” sh.p.k. NIPT L52317046G.
	Adr:   Njesia Bashkiake nr.7, Rruga “Ded Gjo Luli”, Pall. Nr. 2, Shk.3, Ap. 4, Tiranë.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin “MUHOPLUS LTD” sh.p.k. NIPT L52317046G, Adr: Njesia Bashkiake nr.7, Rruga “Ded Gjo Luli”, Pall. Nr. 2, Shk.3, Ap. 4, Tiranë, [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se ofert...
	AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.11.2018.
	Ankesa: nuk ka.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.11.2018
	Ankesa: ka ose jo NUK KA
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-91360-10-24-2018.
	1. ELDA-VL shpk  me nr nipti K67106202W ,
	Per arsye se :
	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese
	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike (1)
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.11.2018
	Ankesa: ka ose jo NUK KA (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	Loti I: KOMPJUTERA, SERVER DHE ROUTER
	AGJENCIA E MIREQENIES DHE KUJDESIT SOCIAL GJIROKASTER (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.11.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo            Nuk KA (3)
	DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.11.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO
	DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.11.2018
	Ankesa: ka ose jo JO (1)
	Tiranë më 04/12/2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 21.11.2018
	Ankesa: Jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 21.11.2018.
	Ankesa: Jo (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.11.2018
	Ankesa: ka ose jo
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 23.11.2018 (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 19.11.2018
	Ankesa:  Nuk ka patur ankesa te dorezuara ne perputhje me ligjin nr 9643 dt 20.11.2006” Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.11.2018.
	Ankesa: Nuk ka.
	Numri i referencës së procedurës: REF-92903-11-06-2018
	Loti nr. I me objekt “Blerje mallra ushqimore, rezervë shteti” : REF-92905-11-06-2018
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  04.12.2018.
	Numri i references së procedurës/lotit: REF-90909-10-22-2018
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Sulollari-Klima” sh.p.k. per keto arsye:
	FORMULARI  I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	1. EXIMOIL Sh.a me numër Nipti:  K91715006E me ofertë ekonomike 180,750          (Njëqindetetëdhjëtemijëeshtatëqindepesëdhjetë) Lekë pa TVSH.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë " EXIMOIL Sh.a me numër Nipti:  K91715006E se oferta e paraqitur prej 180,750   (Njëqind e tetëdhjetëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH. është identifikuar si oferta e suksesshme.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë, 26.11.2018
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Cerrik me 27.11.2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.11.2018
	Ankesa: JO (1)
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.11.2018
	Ankesa: JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (1)
	- Kompania “ALBA MEDIA” Sh.p.k., nuk ka paraqitur ofertë dhe as dokumentacion kualifikues, për pasojë nuk plotëson asnjë nga kriteret e kërkuara.

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  23.11.2018
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.11.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo NUK KA (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  datë  19/11/2018
	Ankesa: ka ose jo    nuk ka
	1. A&T SHA me numër Nipti:  L32320008H  oferta për marzhin e fitimit:7.6 %(shtatë pikë gjashtë përqind)
	2. Euro Oil me numer Nipti: L32230076S & Das OIL shpk me numër Nipti: L52230020G oferta për marzhin e fitimit: 8% (tetë përqind)
	3. Shpresa – Al  me numër  Nipti: K31321021N oferta për marzhin e fitimit: 18.01 %
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Tiranë më 04/12/2018 (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21/11/2018
	Ankesa: Jo (2)
	GJYKATA E LARTË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 30.11.2018
	Ankesa: JO (3)
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-91106-10-23-2018
	4. Numri i referencëssëprocedurës/lotit: REF-88643-10-04-2018
	4. Numri i referencëssëprocedurës/lotit: REF-90901-10-22-2018
	Numri i referencës së procedurës : Ref- 92302-10-31-2018
	Numri i referencës Loti 1 Ushqime Koloniale Ref- 92308-10-31-2018
	Numri i referencës së procedurës : Ref- 92302-10-31-2018 (1)
	Numri i referencës Loti 2 Ushqime Bujqesore Ref-92311-10-31-2018
	Numri i referencës së procedurës : Ref- 92302-10-31-2018 (2)
	Numri i referencës Loti 3 Ushqime Blegtorale Ref – 92313-10-31-2018
	Numri i referencës së procedurës : Ref- 92302-10-31-2018 (3)
	Numri i referencës Loti 4 Ushqime Buke  Ref- 92315-10-31-2018
	AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
	Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	2.      Numri i Referencës: REF-91289-10-24-2018.
	2.     Numri i Referencës: REF-91387-10-24-2018.
	ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME
	MODELI I VETËDEKLARIMIT
	DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

