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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) ], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 15.11.2018. 

Ankesa.Nuk ka patur. 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data 27.11.2018 

 

Për Bashkimin e Operaterve Ekonomik: “Iridiani” Shpk, me Nipt K 48130550 S & 

“Kombeas”Shpk me Nipt K 88103301J, perfaqesuar ky bashkim nga “Kadeli”Shpk,me 

perfaqesues ligjor Z.Admir Kadeli, me adrese;  Lgj. “ Beslidhja”, Godina perballë Gjykates se 

Rrethit Gjyqësor Lezhe. 

Procedura e prokurimit: “E Hapur” 

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-74155-06-08-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  rruga " 

Lezhë-Nënkalimi Milot, Lidhja e 2 urave-K/Pllanë - U.Zogut, Lezhë-H.Gjuetisë, Vain-Bilanc, 

U.Drojes-Milot, Laç- Patok, Balldre-B Juge 77.85 km”. 

 

Me fond limit: 72 794 063  (shtatedhjete e dy milion e shtateqind e nentedhjete e kater mije e 

gjashtedhjete e tre) leke pa Tvsh/Buxheti i Shtetit.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):  

 

Buletini i Njoftimeve Publike [Data 18.06.2018] [Numri 24] 

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

 

Në këtë procedure prokurimi moren pjesë 8 (tete) ofertues, operatorë ekonomik, përkatësisht:  

 

1. B.O “ALB SHPRESA” sh.p.k, me numer NIPTI J 72110003 F,  perfaqesues ligjor Z.Mehdi 

Lala, me adrese: Rr. “ Maliq Muço”, Nd. 6, Hyrja 4 , Ap. 14, Tirane me kuotë përfaqësimi 

71 % , &“ CURRI” shpk, përfaqësues ligjor Z. Faik Curri me adrese: Rr. “Kajo Karafili”, 

Pallati Bimbashi 8/2, Shk.2, Kati II, Ap. 2 Tirane ,me kuotë përfaqësimi 29 %, perfaqësues 

per bashkimin Z. Mehdi Lala; 

 me oferte: 57 000 004 (pesëdhjetë e shtatë  milion e kater ) leke pa tvsh  

dhe: 68 400 005 (gjashtëdhjetë e tetë milion e katerqind  mijë e pesë ) leke me tvsh.  

 

2. B.O “ AEK MUNELLA” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z.Zef Kaza, Njesia Administrative  

Fan, Mirdite, Nr NIPTI J98926001P, kuotë përfaqësimi 51 %, & “DRINI 1” shpk, me 

perfaqesuese ligjore Zj.Pellumbesha Martini, me adrese: Rr.”Ymer Puka” , Blloku Nr.03 

Puke, me NR NIPTI J 78716317 H, kuotë përfaqësimi 49 %, përfaqësuar bashkimi nga Z. 

Zef Kaza, me oferte: 64 516 493 (gjashtëdhjetë e kater milion e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë 
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mijë e katerqind e nëntëdhjetë e tre) leke pa tvsh, 77 419 792  (shtatëdhjetë e shtatë milion  e 

katerqind e nëntëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy ) leke me tvsh. 

 

3. B.O “ IRIDIANI” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Admir Kadeli,  me adrese        Lgj. “ 

Beslidhja”, Godina perballë Gjykates se Rrethit Gjyqësor Lezhe, Nr NIPTI K 48130550 S, 

kuotë përfaqësimi 51 %, & “KOMBEAS” shpk, me perfaqesues ligjor Z.Mhill Ndreca, me 

adrese: Rr. “ Dod Lleshi”, Prozhme, Milot, me NR NIPTI K 88103301 J, kuotë përfaqësimi 

49 %, përfaqësuar bashkimi nga Z. Admir Kadeli, me oferte: 69 152 691 (gjashtëdhjetë e 

nëntë milion e njëqind e pesëdhjetë e dy  mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e një) leke pa tvsh, 

82 983 230   (tetëdhjetë e dy milion  e nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e dyqind e tridhjetë) 

leke me tvsh. 

 

4.  “JUBICA” sh.p.k, me numer NIPTI K  26529001 I,  perfaqesues ligjor Z.Ndoc Kulla, me 

adrese: Rr. “ Luigj Gurakuqi”, Kuklej Nr. 108 Shkoder, me oferte:  63 300 000  (gjashtëdhjetë 

e tre milion e treqind mijë) leke pa tvsh, 75 960 000 (shtatëdhjetë e pesë milion e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë mijë) leke me tvsh. 

 

5. B.O “ OUEN” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Mehmet Hilaj,  me adrese Lgj. “ Shemri”, Rr. 

Nacionale Shemri- Kukes, Km 2, Nr NIPTI K 17529215 O, kuotë përfaqësimi 89 %, & “ 

SHPRESA AL” sh.p.k, NIPT K 31321021 N me përfaqësues ligjor Z.Lush Osmani, me 

adrese, Rr.”Urani Pano”, prapa “Veve Center”, Pallati Nr.11, Kati II , Tirane, kuotë 

përfaqësimi 11 %, përfaqësuar bashkimi nga Z. Mehmet Hilaj, me oferte: 60 648 975 

(gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet e tetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë) leke 

pa tvsh, 72 778 770 (shtatëdhjetë e dy milion  e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e 

shtatëqind e shtatëdhjetë) leke me tvsh. 

 

6.  “PE- VLA- KU” sh.p.k, me numer K 61716013 M, me perfaqesues ligjor Z.Kujtim Arifaj, 

me adrese: “Njësia Bashkiake Nr 9, Rr.”Muzaket”, pallatet Vokshi, Hyrja 1 , kati i 7, Tirane , 

me oferte: 66 728 035 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e njëzet e tetë mijë e 

tridhjetë e pesë) leke pa tvsh, 80 073 642 (tetëdhjetë milion e shtatëdhjetë e tre mijë e 

gjashtëqind e dyzet e dy ) leke me tvsh. 

 

7. “VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k me nr NIPT K 77524909 Q,  perfaqësues ligjor Z. 

Arben Çela, me adrese: Lagjia “ Pjeter Budi”, Burrel, me oferte:  72 202 485 (shtatëdhjetë e 

dy milion e dyqind e dy mijë e katerqind e tetëdhjetë e pesë) leke pa tvsh, 86 642 982 

(tetëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e dyzet e dy mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e dy ) leke 

me tvsh. 

 

8. Person fizik Z.Adem Pojani 

 

 

Jane skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Adem Pojani  
Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 
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Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikim pasi nuk është ngarkuar asnjë dokument ligjor në 

sistem. 

2. B.O “ALB SHPRESA” sh.p.k &“ CURRI” shpk; 

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik 

 

3. B.O “ AEK MUNELLA” sh.p.k, & “DRINI 1” shpk,  

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik 

 

4. “JUBICA” sh.p.k;  

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik 

 

5.B.O “ OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA AL” sh.p.k;  

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik 

 

6.“PE- VLA- KU” sh.p.k; 

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik 

 

* * * 

 

2. Te kualifikohen: 

1. B.O “ IRIDIANI” sh.p.k, & “KOMBEAS” shpk, përfaqësuar ky bashkim nga 

“KADELI”Shpk,me perfaqesues ligjore  Z. Admir Kadeli,sipas vendimit te KPP-se 

Nr.740/2018, date 31.10.2018. 

2. “VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k  

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatoreve ekonomik: 

“Iridiani” Shpk, me Nipt K 48130550 S & “Kombeas”Shpk me Nipt K 88103301J, perfaqesuar 

ky bashkim nga “Kadeli”Shpk, me perfaqesues ligjore Z.Admir Kadeli, me adrese;  Lgj. “ 

Beslidhja”, Godina perballë Gjykates se Rrethit Gjyqësor Lezhe,me oferte:  69 152 691 

(gjashtëdhjetë e nëntë milion e njëqind e pesëdhjetë e dy  mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e një) 

leke pa tvsh, 82 983 230   (tetëdhjetë e dy milion  e nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e dyqind e 

tridhjetë) leke me tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Rajonit Verior Shkoder,me adrese;Rr.At Zef 

Valentini, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve 

nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin “VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k me nr NIPT K 77524909 Q,  
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perfaqësues ligjor Z. Arben Çela, me adrese: Lagjia “ Pjeter Budi”, Burrel, me oferte:  72 202 485 

(shtatëdhjetë e dy milion e dyqind e dy mijë e katerqind e tetëdhjetë e pesë) leke pa tvsh, 86 642 

982 (tetëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e dyzet e dy mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e dy ) leke 

me tvsh. siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.11.2018 

Ankesa: Po 

 

 

Faza e vlerësimit dhe e klasifikimit të ofertave, përfundoi me datë 25/07/2018 pasi iu      

 dha edhe konfirmimi në sistem nga personi i autorizuar i Njësisë së Prokurimit. 

Komisoni i Vlerësimit të Ofertave, pas mbylljes së fazes së vlerësimit, la në dispozicion të 

ofertuesve afatin 7 (shtatë) ditor per paraqitjen e ankesave në lidhje me vleresimin.  

Brenda afati ligjor 7 ditor u paraqiten  ankesat  si me poshte vijon: 

Ne daten 01.08.2018 ka paraqitur prane AK formularin e ankeses sipas shtojces se percaktuar ne 

DST, subjekti B.O.E  “IRIDIANI” sh.p.k & “KOMBEAS” sh.p.k, regjistruar nga AK me nr prot 

317 dt.01.08.2018 . 

Ne lidhje me ankesat e ketij subjekti Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder, ka dale me vendimin e 

dates 07.08.2018, i cili i eshte percjelle subjektit ankimues me shkresen nr.329 prot, date 

08.08.2018, sipas ketij vendimi ankesa e ketij subjekti nuk eshte pranuar nga ana e komisionit te 

shqyrtimit te ankesave duke i qendruar vleresimit qe ka bere KVO-ja prane Autoritetit Kontraktor. 

Me date 14.08.2018 jemi vene ne dijeni qe subjekti B.O.E  “IRIDIANI” sh.p.k & “KOMBEAS” 

sh.p.k, i eshte drejtuar Komisionit te Prokurimit Publik si organ epror per shqyrtimin e ankeses ne 

themel. 

KPP me vendimin Nr.1397/1 prot, dt.16.08.2018. protokolluar nga AK me nr 349, dt.22.08.2018 

vendosi pezullimin e procedures. 

AK, ne pergjigje te ketij vendimi informoi KPP-ne me shkresen nr 357 prot, dt.24.08.2018. 

Ne zbatim te vendimit te KPP kemi pezulluar kete procedure me urdher te Titullarit duke mos kryer 

asnje veprim shkresore apo ne sistemin elektronik qe nga momenti i vleresimit te ofertave me 

perjashtim te shqyrtimit te ankesave. 

KPP doli me vendimin Nr.740/2018, date 31.10.2018 , protokolluar me tonen nr 452, dt. 

05.11.2018 me objekt: Shfuqizimin e vendimit te KVO-se lidhur me kualifikimin e operatoreve 

ekonomik: B.O “ALB SHPRESA” sh.p.k &“ CURRI” shpk; 

B.O “ AEK MUNELLA” sh.p.k, & “DRINI 1” shpk,  

“JUBICA” sh.p.k;  

B.O “ OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA AL” sh.p.k;  

“PE- VLA- KU” sh.p.k; 

“VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k  

Ne zbatim te ketij vendimi,Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder ka kthyer per rivleresim kete 

procedure prokurimi tek Komisioni i Vleresimit te Ofertave.   

 

Faza e rivleresimit perfundoi me date 05.11.2018 dhe si rrjedhoje u rendit i pari : 

B.O “ IRIDIANI” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Admir Kadeli,  me adrese    

Lgj. “ Beslidhja”, Godina perballë Gjykates se Rrethit Gjyqësor Lezhe, Nr NIPTI K 48130550 S, 

kuotë përfaqësimi 51 %, & “KOMBEAS” shpk, me perfaqesues ligjor Z.Mhill Ndreca, me 
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adrese: Rr. “ Dod Lleshi”, Prozhme, Milot, me NR NIPTI K 88103301 J, kuotë përfaqësimi 49 

%, përfaqësuar bashkimi nga Z. Admir Kadeli, me oferte: 69 152 691 (gjashtëdhjetë e nëntë milion 

e njëqind e pesëdhjetë e dy  mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e një) leke pa tvsh, 82 983 230   

(tetëdhjetë e dy milion  e nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e dyqind e tridhjetë) leke me tvsh, 

referuar permbajtjes se vendimit te KPP-se. 

AK informoi duke KPP me shkresen nr 478 prot, dt.12.11.2018, per zbatimin e ketij vendimi. 

Ne lidhje me kete rivleresim te komisionit te vleresimit te ofertave u paraqiten ankesa nga 3 

subjekte si me poshte: 

B.O.E “OUEN” sh.p.k & “SHPRESA - AL” sh.p.k, protokolluar nga AK me nr 474, dt.12.11.2018, 

i cili ka marre pergjigje me shkresen nr 485 prot, dt.15.11.2018  

B.O.E “ALB- SHPRESA” sh.p.k &”CURRI” sh.p.k, protokolluar nga AK me nr 473, 

dt.12.11.2018, i cili ka marre pergjigje me shkresen nr 484 prot, dt.15.11.2018  

 “JUBICA” sh.p.k, protokolluar nga AK nr 462, dt.07.11.2018, i cili ka marre pergjigje me shkresen 

nr 479 prot, dt.12.11.2018. 

 

Te cileve Komisioni i shqyrtimet te ankesave ju ka kthyer pergjigje duke refuzuar shqyrtimin e 

ankesave me arsyetimin se pretendimet e ngritura ne ankese kane ardhur si rrjedhoje e zbatimit te 

vendimit te KPP-se si organi me i larte ne fushen e shqyrtimit te ankesave qe lidhen me prokurimet 

publike. 

 KPP me vendimin nr 740/4/2018, protokolluar nga AK me nr 500, dt.23.11.2018 vendosi heqjen e 

pezullimit per kete procedure. 

3 Operatoret ne fjale, qe kane paraqitur ankese prane AK-se , brenda afatit ligjor te percaktuar nuk 

kane paraqitur ankese prane KPP. 

 

B.O.E “OUEN” sh.p.k & “SHPRESA - AL”, i eshte drejtuar Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, 

me Kerkese per “Sigurim Padie”,protokolluar nga AK me Nr.507, dt.26.11.2018, shoqeruar edhe 

me flete- thirrje per seancen e caktuar me dt.27.11.2018. 

Ne perfundim, u vendos pushimi i gjykimit per shkak te heqjes dore nga Kerkesa ne fjale, nga ana e 

pales paditese. 

 

 SH.A UJËSJELLËSI PEQIN 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Data 27.11.2018 

Për:  Operatorin ekonomik: “ASI-2A CO” sh.p.k. 

Adresa : Lagjja Konferenca e Pezes, Kryqezimi i rrugeve Mujo Ulqinaku dhe Besnik 

Shehu, Banesa nr2., Fier, Nipt. K53002402C  

 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-92813-11-05-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Hipoklorit Kalciumi”, me fond limit: 1,650,000 lekë 

(njëmilion e gjashtëqind e pesëdhjetëmijë) pa Tvsh, vënë në dispozicion nga Buxheti i SH.A 
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	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.
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