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4. Objekti  i kontratës: “Blerje materiale mjekësore (filma dhe solucione) për Shërbimin e 

Imazherisë në QSUT” 

 

5. Fondi limit:   

Vlera e pritshme e kontratës: 1 062 250 (një milion e gjashtëdhjetë e dy mijë e dyqind e pesëdhjetë) 

lekë pa TVSH dhe 1 274 700 (një milion e dyqind e shtatëdhjetë e katër mijë e shtatëqind) lekë me 

TVSH. 

 

Shumatorja e çmimeve për njësi është: 12 535 (dymbëdhjetë mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë) lekë 

pa TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 

 

6. Arsyet e Anulimit: 

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24,pika 1:   

 ç) Nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk perputhet me kriteret e percaktuara ne dokumentet e     

     tenderit. 

  

6.  Informacione shtesë 

______________________________________________________________________________ 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 10.05.2019 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rr.Sami Frasheri Nr 33 Tiranë  

Tel/Fax  04/2 234 487 

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

Faqja në Internet www.arrsh.gov.al 

 

1.     Lloji i procedurës:  “Kërkesë për propozim” 

 

2.      Numri i Referencës: REF-10031-02-21-2019 

 

3.      Objekti  i kontratës  “Sherbim roje civile godina ARRSH.” – Marreveshje Kuader - me një 

operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj 

 

4.       Fondi limit i Marrveshjes Kuader për 12 muaj - 3 158 918,38 (tre milion e njëqind e 

pesëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e tetembëdhjetë presje tridhjetë e tetë)  leke 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)   ; 

http://www.arrsh.gov.al/
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              c)    ; 

              ç)   ;  

              d)   ; 

             dh) ; Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr.259/2019, datë 06.05.2019 ,pika 2,  ka vendosur 

anullimin e procedures. 

 Etj.  

 

6.  Informacione shtesë 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   09.05.2019 

 

 

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE KORCE 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri                           Drejtoria Arsimore Rajonale Korce 

Adresa                         Rr.”Dhimiter Denasi”Lgj 18 Korce 

Tel/Fax                        08224 28-72 

E-mail                          DARKorce@arsimi.gov.al 

Faqja në Internet        darkorce.edu.al  

1.     Lloji i procedurës:  E hapur  

2.      Numri i Referencës se procedures:  REF-14233-03-19-2019 

 

Loti Linja Nr.Ref 

Loti 3 Linja Korçe-Voskopoje REF-14245-03-19-2019 

Loti 6 Korçë-Lozhan REF-14252-03-19-2019 

Loti 7 Korce-Vithkuq REF-14254-03-19-2019 

Loti 16 Korce-Liqenas REF-14279-03-19-2019 

Loti 17 Korce-Gorice e Vogel REF-14281-03-19-2019 

Loti 18 Turan-Korçë REF-14284-03-19-2019 

Loti 19 Melçan-Lumalas REF-14286-03-19-2019 

Loti 20 Linja Zaroshkë-Pustec 

REF-14288-03-19-2019 

Loti 21 Diellas-Pustec REF-14290-03-19-2019 

Loti 22 G.Madhe-Gorice Vogel REF-14293-03-19-2019 

Loti 23 Kallamas-Gorice e Vogel REF-14295-03-19-2019 

Loti 24 Symiz- Sovjan REF-14297-03-19-2019 

Loti 25 Kloce-Vashtmi REF-14299-03-19-2019 

Loti 26 Poceste- Vashtemi REF-14301-03-19-2019 

Loti 27 Pendavinj-Pojan REF-14303-03-19-2019 

Loti 28 Ciflig-Korce REF-14305-03-19-2019 

mailto:dar.korce@edu.al

	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
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	SH.A. UJËSJELLËS - KANALIZIME  KRUJË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-18080-04-15-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.05.2019
	Ankesa: ka ose jo    JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-17427-04-10-2019
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje lubrifikante, filtro, goma, bateri”.
	Ankesa:     Nuk ka.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.05.2019.
	Ankesa:  Ankesa nuk ka pasur.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Për: BOE “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” sha + “SICRED” Sha + “SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA” Sha me NIP/NUIS J91809007H + K42201801Q + K51423801Q, me adrese; Bulevardi Zogu I, Nr. 1 Tirane.
	Operatori ekonomik “BOE “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” sha + “SICRED” Sha + “SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA” Sha, me nr. NIPT J91809007H + K42201801Q + K51423801Q me ofertë ekonomike, 4,392,000 (katër milion e gjashtëqind mijë) lekë (pa TVSH) me adresë: ...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.05.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Karl Gega Konstruksion” sh.p.k. per keto arsye:
	1-Nuk keni paraqitur asfalto shtuese pasi deklarata doganore eshte me nr.nipti tjeter nga I shoqerise tuaj. 2-Nuk keni paraqitur deshmi drejtimi per manovratoret e mjeteve te renda nga Drejtoria e Sherbimit te Transportit Rrugor 3-Keni kontrate ne pro...
	2-U skualifikua operatori ekonomik “Nika”sh.p.k. per keto arsye:
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.05.2019.
	Ankesa: JO
	Objekti:  “Blerje vajra,goma,bateri ”
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Për: VIANTE KONSTRUKSION  shpk
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.05.2019. (1)
	Ankesa: JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.05.2019
	Ankesa: JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 3.5.2019
	DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR SARANDE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Ri klasifikimit është bërë në datë 12.03.2019
	Ankesa: ka ose jo PO
	DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR SARANDE (1)
	Për:
	“SWISSMED”sh.p.k me NIPT K81323024G, Adresa: TIRANE Njesia Bashkiake nr.11, Rruga
	Dritan Hoxha
	* * *
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  03.05.2019
	Ankesa: ka ose jo  - Nuk ka
	Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-16542-04-03-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 15.04.2019
	Ankesa: ka ose jo: Po
	1-U skualifikua operatori ekonomik “KEVIN CONSTRUKSION“sh.p.k per keto arsye:
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 02.05.2019
	Ankesa: NUK KA
	Për: “Trezhnjeva” shpk, me numër Nipti K19303605O, me adresë: Lagjja Partizani, Rruga Jaho Salihi, Pallati Nr.90/3, Shk. Nr.1, Ap. Nr.5, Bajram Curri, Kukës.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.04.2019
	Ankesa: Po.
	Kanë marrë përgjigje me Vendimin Nr. 226/2019, datë 17.04.2019, të Komisionit të Prokurimit Publik.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.05.2019 (1)
	Ankesa: nuk ka.
	Ankesa: Ka patur,  janë shqyrtuar dhe është marr  vendimi përfundimtar nga KPP me nr. 237/2019
	Për: (1)
	“ EUROMED  ”sh.p.k me NIPT K71718012P, Adresa: TIRANE Bulevardi Bajram Curri, Prane
	Marternitetit te ri
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  03.05.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo  - Nuk ka (1)
	Për: (2)
	“ EUROMED  ”sh.p.k me NIPT K71718012P, Adresa: TIRANE Bulevardi Bajram Curri, Prane (1)
	Marternitetit te ri (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  03.05.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo  - Nuk ka (2)
	ECO TIRANA SHA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.05.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo______________
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.05.2019
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.05.2019 (1)
	Ankesa: Nuk ka (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.05.2019 (3)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.05.2019 (4)
	Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-16724-04-04-2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :07.05.2019
	Ankesa: Jo
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.05.2019 (2)
	Ankesa: Nuk ka ankesa.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :  07/05/2019
	Ankesa: ka ose jo JO (1)
	1.Kevin konstruksion me nr nipti K71401004W   dhe vlere oferte 7 114 540 (shtate milion e njeqind e katermbedhjete mije  epeseqind e dyzet )  leke
	2.Nika shpk me nr nipti J76705047U dhe vlere oferte  7.935.000,00( shtate milion e nenteqind e tridhjete e pese mije ) leke pa tvsh
	3.Pepa Group Group me nr nipti L42215009L  dhe vlere oferte  8.411.700,00( tete milion e katerqind e njembedhjete mije e shtate qind ) leke
	4.Drini A shpk  me nr nipti J 6790252505U dhe vlere oferte 9.110.800,( nentemilion e njeqind e dhjete mije e teteqind ) leke
	5.Iridiani shpk me nr nipti  K48 13 0550 S dhe vlere oferte  8 768 400 leke ( tete milion e shtateqind e gjashtedhjete e tete mije e katerqind ) leke
	Shoqeria Iridiani shpk nuk ploteson kriterin per pune te ngjashme :
	Pasi Kontrata qe ka dorezuar eshte mirembajtje dhe jo pune publike . Formulari i vleresimit per kete kontrate nuk eshte shoqeruar me situacionin perfundimtar dhe aktin e kolaudimit sic eshte kerkuar ne kriteret e vecantakualifikuese
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE , Kevin Konstruksion    sh.p.k , nr niptiK71401004W   dhe vlere oferte 7 114 540( shtate milion e njeqind e katermbedhjete mije  epeseqind e dyzet )  leke    është identifikuar si oferta e su...
	GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 07.05.2019
	Ankesa: ka ose jo: JO
	Për: “Shpresa” SHPK me NIP/NUIS K67917301H, me adrese; Rruga: Franc Jozef Shtraus, Nr pasurie: 5/3-N4, Kati 1. Lezhe.
	* * * (1)
	Operatori ekonomik “Shpresa” SHPK, me nr. NIPT K67917301H me ofertë ekonomike 2 860 425 (dy  milion e teteqind e gjashtëdhjetë mijë e katër qind e njëzet e pesë) lekë (pa TVSH)   me adresë: Rruga: Franc Jozef Shtraus, Nr pasurie: 5/3-N4, Kati 1. Lezhe.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.04.2019
	Ankesa: ka ose jo - PO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2019
	Ankesa: nuk ka. (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06 Maj 2019
	Ankesa: Nuk ka (2)
	1-U skualifikua bashkimi i operatoreve ekonomik Alb-Konstruksion”sh.p.k. &“Karl Gega Konstruksion“ sh.p.k. per keto arsye:
	1-U skualifikuan bashkimi i operatoreve ekonomik  “A&T sh.a. Nuis L32320008 H&”Olsi”sh.p.k Nuis J 63423463 I per arsye se :
	1-U skualifikuan bashkimi i operatoreve ekonomik Bashkimi i operatoreve ekonomik “A&T sh.a. Nuis K 32528408 H&”Olsi”sh.p.k Nuis J 63423463 I , për arsye se :
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 6.5.2019
	Ankesa: nuk ka
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-17848-04-12-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë  06.05.2019
	Ankesa:  JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë ;  26.04.2019
	Ankesa: ka ose jo  Jo
	nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________
	QENDRA SHENDETESORE SPECIALITETET NR.3
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019
	Ankesa: ka ose jo Nuk ka ankesa
	BASHKIA SKRAPAR
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  08/05/2019.
	Ankesa: ka ose jo : jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (23)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.05.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo JO (2)
	DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (24)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.05.2019 (3)
	Ankesa: ka ose jo JO (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  07.05.2019
	Ankesa:  JO (1)
	1-U skualifikua operatori ekonomik“ Karl Gega Konstruksion” sh.p.k. per keto arsye:
	1-Nuk keni paraqitur asfalto shtuese pasi deklarata doganore eshte me nr.nipti tjeter nga I shoqerise tuaj. 2-Nuk keni paraqitur deshmi drejtimi per manovratoret e mjeteve te renda nga Drejtoria e Sherbimit te Transportit Rrugor 3-Keni kontrate ne pro... (1)
	2-U skualifikua operatori ekonomik“ Nika” sh.p.k. per keto arsye:
	• Nuk paraqiti Çertefikate PAS 99-2012 mbi « Sistemi i menaxhimit te integruar » • Deshmite e kualifikimit te muratoreve jane te pavulosura nga trupa certifikuese. • Eskavatori me goma dhe dy kamiona te marre me qera nga O.Mulla kane jashte afatit te ...
	3-U skualifikua operatori ekonomik“ Delia Impex” sh.p.k. per keto arsye:
	1-U skualifikua operatori ekonomik“ Delia Impex” sh.p.k. per keto arsye:
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.04.2019
	Ankesa: Nuk ka pasur
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.4.2019
	Ankesa:  Po
	Ankesa: ka ose jo:    ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	Për Shoqërinë “XION IT SYSTEMS GMBH”.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.05.2019.
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti III  Bl.Qumesht fresket Lope Ref-47740-02-14-2018
	Loti III - te Blerje filma per Aparat Dry pix 700, Spitali Korce” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit:
	Loti III - te Blerje filma per Aparat Dry pix 700, Spitali Korce” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. (1)
	Loti III - te Blerje filma per Aparat Dry pix 700, Spitali Korce” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj: me fond limit 1,355,000  (njemilion e treqind e pesedhjete e pese mije) leke ...
	Tel/Fax  Tel.: +355 68 801 5 833   Fax.: +355 (0) 4 2238175.
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-03080-01-03-2019
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	4. Numri i referencës së procedurës-18756-04-18-2019
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