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- Shoqëria “KEJSI - 05” Sh.p.k. me Nipt K61715024Ë  Adresa : Rruga “Zef Jubani”, Pallati  

7, Apartamenti 3,  Tiranë.  

se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 86.89 pikë, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca 

e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) diteve 

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) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr. 

9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.11.2018 

Ankesa: ka ose jo: Jo 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Për:  “D&CPartners”shpk       

Rruga Urani Pano”, Pallati i firmes Cani, Kati II, Zyra 8, Tiranë 

Procedura e prokurimit:  “Sherbim Konsulence” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-85340-09-11-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Supervizion punimesh vendosja e mbikalimeve ne aksin rrugor 

Thumanë – Milot dhe Kukës - Morine”, me fondin limit 3 672 430,91 (tre milion e gjashteqind e 

shtatedhjete e dy mije e katerqind e tridhjete) lekë pa përfshirë vlerën e TVSH-së. Afati i zbatimit te 

kontrates 10 muaj (*Duke filluar nga nënshkrimi i kontratës deri në përfundimin e plotë të punimeve 

te zbatimit per kete aks rrugor. 

  

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve www.app.gov.al. date 17.09.2018, [Nr.37] 

 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 

sipërcituar: 

 

“D&C Partners“ shpk     Nr. Nipt K41531001K, 

“C.E.C” shpk,                 Nr. Nipt  L11807013M 

“GEOCONSULT”shpk, Nr. Nipt  K91810005U 

 

* * * 
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Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.  “D&C Partners“ shpk     Nr. Nipt K41531001K, 

Vlera 3 560 000 (Tre milion e peseqind e gjashtedhjete mije) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

Nuk ka te skualifikuar 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin  “D&CPartners”shpk, me 

numer Nipt  K41531001K, dhe adrese: Rruga Urani Pano”, Pallati i firmes Cani, Kati II, Zyra 8, 

Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 88.53 pikë, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Autoritetit Rrugor Shqiptar/ Sektori i Prokurimeve ]  

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 diteve 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) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr. 

9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.11.2018 

Ankesa:   Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ 

 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME NR.3 E PUNËTORËVE TË QYTETIT 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Data 21.11.2018 

Për: Dekliada-Alb shpk 

Procedura e prokurimit: Shërbim konsulence 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87804-09-28-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Studim-projektim për planet e evakuimit në rast zjarri, për 

institucionet arsimore të ciklit parashkollor, të ulët dhe të mesëm në Bashkinë e Tiranës” 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Jo 

 

* * * 

 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 

sipërcituar: 

 

1. Istituti Dekliada-Alb shpk                                     K71606006A         

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    


	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
	4.Numri i referencës së procedurës: Ref-95637-11-23-2018
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-95918-11-26-2018.
	4.Numri i referencës së procedurës: REF-96177-11-27-2018
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	Email:                      klejditata@hotmail.com
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-96178-11-27-2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 18.09.2018
	Ankesa: Po.Albtelekom
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	Loti I “Blerje Gazoil 10ppm”: REF-92093-10-30-2018
	Loti II “Blerje Benzinë pa plumb”: REF-92095-10-30-2018
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:
	Vleresimi eshte bere me date 23.07.2018.
	Rivleresimi sipas venidmit te KPP, eshte bere me date 25.10.2018
	Ankesa: ka ose jo: PO
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 08.10.2018
	Ankesa: Po
	Ankesa Dt 11.10.2018 nga bashkimi i operatoreve ekonomike  “MIKAEL GRUP” SH.P.K dhe “NIEM” SH.P.K
	Kthim pergjigje Dt 12.10.2018 nga autoriteti kontraktor Ndermarrja e Sherbimeve Publike,BashkiaKorçë
	Vendimi K.P.P 790/2018
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Nika” sh.p.k. per keto arsye:
	-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. -Deshmite e kualifikimit teknik per muratoret nuk jane te vulosura nga trupi certifikue...
	2-U skualifikua operatori ekonomik“ Sark” sh.p.k. per keto arsye:
	Z.Dritan Hoxha dhe Brunild Veli te paraqitur si murator nuk figurojne ne listepagesen e tre muajve te fundit. -Inxh.Topograf Vasil Peci figuron ne listepagesa me nga nje dite pune ne kundershtim me percaktimet ne DST qe inxhinieret duhet te figurojne ...
	Jane  respektuar afati e ankimimit prane KPP.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.11.2018
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.11.2018 (1)
	Ankesa: Nuk ka.
	REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR.2 SH.A
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.11.2018
	Ankesa: ka ose jo
	REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR.2 SH.A (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.11.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo (1)
	1-U skualifikua operatori ekonomik Denisa Beshaj person fizik per keto arsye:
	Sipas ktitereve teknike te percaktuara ne kriteret e pergjithme ,nuk ploteson kriterin qe ne QKB te kete te pasqyruar objektin e prokurimit,nuk ploteson kontrata te ngjashme me Entin Publik,nuk ka paraqitur deklarate garancie 1 vjecare per mallin dhe ...
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19/11/2018
	Ankesa: ka ose jo Nuk ka ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.10.2018
	Ankesa: ka ose jo (Nuk ka )
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (1)
	Loti I “Blerje Gazoil 10ppm”: REF-92093-10-30-2018 (1)
	Loti II “Blerje Benzinë pa plumb”: REF-92095-10-30-2018 (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë     19.11.2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.11.2018.
	Ankesa: nga “SORI AL” ka marrë përgjigje në datë 11.09.2018 me shkresën nr.866/1.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 19.11.2018
	Ankesa: NUK KA
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit 73950-06-07-2018
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87477-09-26-2018
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit 87656-09-27-2018
	Projekti: Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes (WRIP)
	Project: Water Resources and Irrigation Project (WRIP)


