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Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           319/520  

 

Adresa              Rr. “ Reshit Petrela”, Komplexi Usluga kati i 8, Tirane. 

Nr. NIPT                     K91326028I 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder  

Adresa  Lagjia:3 Heronjt,Rr.”At Zef Valentini”. 

Tel/Fax 42223345 

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

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër; “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  

rruga Peshkopi – Q.Draje, Peshkopi – Ushtelencë 52.7 km”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit; REF-73533-06-05-2018. 

 

5. Fondi limit ; 59 579 758  leke pa tvsh (pesëdhjetë e nëntë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e 

nëntë mijë e shtatqëqind e pesëdhjetë e tetë) leke pa tvsh. 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit):  

58 845 924 ( pesëdhjetë e tetë  milion e tetëqind e dyzet e pesë mije e nëntëqind e njëzet e kater)  

leke me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 09.01.2019 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri    “SELAMI” sh.p.k  

Adresa   Peshkopi, Lgj. “Nazmi Rushiti”, Rr. “Tercilio Kardinali” 

Nr. NIPT                       J77304706L 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT QENDROR TIRANE 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane   

Adresa   Rr.Princ Vidi nr .18/3 Tiranë 

Tel/Fax               0692096702 dhe +35542356188 

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

Faqja në Internet www.arrsh.gov.al 

 


	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-03417-01-09-2019
	5. Fondi limit: 2.277.663,94 (Dy milion e dyqind e shtatedhjete e shtate mije e gjashteqind e gjashtedhjete e tre presje nentedhjete e kater) leke pa Tvsh.
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :27.12.2018
	Ankesa: ka ose jo_______JO_______
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Librazhd, me 04.01.2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.06.2018.
	Ankesa: PO nga OE “COMFORT” shpk
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.12.2018
	Ankesa: 2 (dy).
	Kthyer pergjigje datë: 24.12.2018.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.12.2018 (1)
	Ankesa: nuk ka.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27/12/2018
	Ankesa: ka ose jo/nuk ka patur ankesa
	FORMULARI  I  NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	1-Operatori ekonomik “MONA” shpk nuk ka arritur te plotesoje piken 1/d te KRITEREVE TE VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT  “Vetedeklarim nga operatori ekonomik mbi kontratat e lidhura apo ne proces (që brenda së njëjtës periudhë nuk është  kontraktor/nënkontrakt...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.12.2018
	Ankesa: Nuk ka ankesa
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Delia Impex” sh.p.k.  per keto arsye:
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.12.2018
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF - 96468-12-03-2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.12.2018
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA (1)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF - 96466-12-03-2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.12.2018 (1)
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA (2)
	1-U skualifikua operatori ekonomik “S.M.O. Union” sh.p.k. per keto arsye:
	-Nuk keni paraqitur shtojcen nr.11 deklarate mbi punet ne process. -Nuk keni paraqitur deklaraten per mosangazhimin e fuqise punetore. -Mungon fotoja e autobitumatrices. -Punonjesit e paraqitur sipas kerkesave ne DST figurojne me profesion tjeter ne l...
	2-U skualifikua bashkimi i operatoreve ekonomik “Delia Impex” sh.p.k. NUIS K 57123001 R & Rruga Ura Asfaltim nr.2 Elbasan sh.p.k. NUIS J 62904264 O per keto arsye:
	3-U skualifikua operatori ekonomik “PE-VLA-KU” sh.p.k. per keto arsye:
	Jane respektuar afatet e ankimimit prane   Komisionit te Prokurimit Publik.
	Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozime-Nr. REF-97222-12-06-2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.12.2018
	Ankesa: JO
	Numri i referencës së procedurës: REF-97290-12-07-2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.12.2018 (1)
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA (3)
	Njoftimi i Klasifikimit :Eshtë bërë në datë  07/01/2019
	Ankesa: ka ose jo_____NUK KA PASUR ANKESA
	Njoftimi i Klasifikimit :është bërë në datë  28/12/2018
	Ankesa: Ka ose jo___________Nuk  ka
	DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.12.2018
	Ankesa: Nuk ka.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.12.2018
	Ankesa: ka ose jo NUK KA
	QENDRA SPITALORE  “XH.KONGOLI”  ELBASAN
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.12.2018
	Ankesa: JO (1)
	1-U skualifikua bashkimi i operatoreve ekonomik “Delia Impex” sh.p.k. NUIS K 57123001 R & Rruga Ura Asfaltim nr.2 Elbasan sh.p.k. NUIS J 62904264 O per keto arsye:
	Jane respektuar afatet e ankimimit prane   Komisionit te Prokurimit Publik. (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.12.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo NUK KA (1)
	Me shkresen nr. 20764/1 prot datë 26.12.2018 iu kthye pergjigje operatorit ekonomik ”Blinishta”sh.p.k” sh.p.k. duke e pranuar atë.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF -97732-12-11-2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.12.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo:   Ska
	NUIS  K02003001O
	NUIS  L78223801E   &  NUIS  J61902509S
	NUIS  K71401004W
	NUIS  K71412003A
	NUIS  K24218401K & NUIS L26310801C
	NUIS  L42215009L & NUIS K31321021N
	NUIS  K02003001O (1)
	NUIS  L78223801E   &  NUIS  J61902509S (1)
	NUIS  K71401004W (1)
	NUIS  K71412003A (1)
	NUIS  K07924803N
	NUIS K17710805A
	NUIS  L42215009L & NUIS K31321021N (1)
	NUIS  J62903508R

	DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në 26.12.2018
	Ankesa: ka ose jo -  nuk ka
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-96712-12-04-2018.
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-97757-12-11-2018.
	Numri i Referencës se proçedurës/lotit : REF-97119-12-06-2018
	KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Emri : "ALBLI" Sh.p.k Fier me nr. NIPT J63112654D me përfaqësues Endrit Zeqaj.
	4. Numri i referencës së procedurës/lotitREF-97222-12-06-2018
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	Adresa :Lushnje ,L.Xh.Nepravishte, Rr.Çajupi ,god.1 kat.,mbrapa shkollës Liri Kazazi,nr 199
	Adresa :Lushnje ,L.Xh.Nepravishte, Rr.Çajupi ,god.1 kat.,mbrapa shkollës Liri Kazazi,nr 199 (1)
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  945.244.3 (nëntëqind e dyzet e pesë  mije e
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  202.160 (dyqind e dy mije e njëqind e gjashtëdhjetë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  281.716 (dyqind e tetëdhjet e një  mije e shtatëqind e gjashtëmbëdhjet) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 220.160 (dyqind e njëzet mije e njëqind e gjashtëdhjetë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  352.205 (treqind e pesëdhjet e dy mije e dyqind e pesë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 932.603 (nëntjëqind e tridhjet e dy mijë e  gjashtëqind e tre ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  52.000 (pesëdhjet e dy mije ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  99.590 (nëntëdhjet e nëntë  mije e pesëqind e nëntëdhjet) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 463.392 (pesëqind e tetëdhjet e dy mijë e  pesëqind nëntëdhjet e gjashtë ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  463.392 (katërqind e gjashtëdhjet e tre mije e treqind e nëntëdhjetë e dy) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 436.008 (katërqind e tridhjet e gjashtë mijë e  tetë ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 273.200 (dyqind e shtatedhjet e tre  mije e dyqind ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 365.400 (treqind e gjashtëdhjet e pesë mije e katërqind) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 598.000 (pesëqind e nëntëdhjet e tetë mije) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  119.612 (njëqind e nëntëmbëdhjet mije e gjashtëqind e dymbëdhjetë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:127.892 (njëqind e njëzet e shtatë mijë e  tetëqind e nëntëdhjetë e dy ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 112.768 (njëqind e dymbëdhjet mijë e  shtatëqind e gjashtëdhjet e tetë ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  429.000 (katerqind e njëzet e nëntë  mije) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 190.450 (njëqind e nëntëdhjet mijë e  katërqind e pesëdhjetë ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  189.419 (njëqind e tetëdhjet e nëntë mije e katërqind e nëntëmbëdhjetë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  294.090 (dyqind e nëntëdhjet e katër mije e nëntëdhjetë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 294.090 (dyqind e nëntëdhjet e katër mijë e  nëntëdhjetë ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  194.850 (nëntëqind e dyzet e pesë  mije e dyqind e dyzet e katër . tre) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 582.596 (pesëqind e tetëdhjet e dy mijë e  pesëqind nëntëdhjet e gjashtë ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  180.498 (njëqind e tetëdhjet mije e katërqind e nëntëdhjet e tetë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  174.866 (njëqind e shtatëdhjet e katër mije e tetëqind e gjashtëdhjet e gjashtë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 784.860 (shtatëqind e tetëdhjet e katër  mije e tetëqind e gjashtëdhjetë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 446.796 (katërqind e dyzet e gjashtë mijë e  shtatëqind nëntëdhjet e gjashtë ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 250.490 (dyqind e pesëdhjet mijë e  katërqind e nëntëdhjet ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 200.139 (dyqind e katërmbëdhjet mijë e  nëntëqind e shtatëdhjet e tetë ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 195.195 (dyqind e katërmbëdhjet mijë e  nëntëqind e shtatëdhjet e tetë ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 214.978 (dyqind e katërmbëdhjet mijë e  nëntëqind e shtatëdhjet e tetë ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 313.622 (treqind e trembëdhjetë mijë e  gjashtëqind e njëzet e dy ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  390.040 (treqind e nëntëdhjet mije e dyzet) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  399.852 (treqind e nëntëdhjetë e nëntë mije e tetëqind e pesëdhjet  dy) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 170.410 (njëqind e shtatëdhjet mijë e  katërqind e dhjetë ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  225.536 (dyqind e njëzet e pesë  mije e pesëqind e tridhjet e gjashtë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 345.494 (treqind e dyzet e pesë mijë e  katërqind e nëntëdhjet e katër ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  660.306 (gjashëqind e gjashtëdhjete mije e treqind e gjashtë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 259.740 (dyqind e pesëdhjet e nëntë  mije e shtatëqind e dyzet ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 435.000 (katërqind e tridhjet e pesë mije) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 131.404 (njëqind e tridhjet e një mije e katërqind e katër) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  103.306 (njëqind e tre mije e treqind e gjashtë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  209.917 (dyqind e nëntë  mije e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 126.206 (njëqind e njëzet e gjashtë mijë e  dyqind e gjashtë ) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 250.750.50 (dyqind e pesëdhjet mije e shtatëqind e pesëdhjet. pesëdhjet) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  83.668 (tetëdhjet e tre mije e gjashtëqind e gjashtëdhjet e tetë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences:  260.832 (dyqind e gjashtëdhjet mije e tetëqind e tridhjet e dy) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës se minikonkurrences: 190.500 (njëqind e nëntëdhjet mije e pesëqind) leke pa tvsh.

	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 ...
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (1)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (2)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (3)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (4)
	Loti 9 Blerje Nadroparine sodium 5700UI - Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (5)
	Loti 9 Blerje Nadroparine sodium 5700UI - Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj
	REF-72043-05-29-2018
	Loti 9 Blerje Nadroparine sodium 5700UI - Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj me fond limit: 797,632.5  (shtateqind e nentedhjete e shtate mije e gjashteqind e tridhjete e dy pike pe...
	Loti 10 Blerje Drotaverine hydrochloride 40 mg - Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (6)
	Loti 10 Blerje Drotaverine hydrochloride 40 mg - Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. (1)
	Loti 10 Blerje Drotaverine hydrochloride 40 mg - Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj eshte: 2,385  (dymije e treqind e tetedhjete e pese) leke pa TVSH, vënë në dispozicion nga Buxhet...
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref-46145-02-09-2018
	Loti 4 Blerje kaseta filmash radiologjie
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (7)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (8)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (9)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (10)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (11)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref-46145-02-09-2018 (1)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (12)
	7. Vlera totale e kontratës : 19.470.000 ( nëntëmbëdhjet million e katërqind e shtatëdhjet mije ) leke me tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës : 5.302.800 ( pesë milion e treqind e dy mijë e tetëqind) leke me tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës : 756.000 ( shtatëqind e pesëdhjet e gjashtë mije ) leke me tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës : 1.852.152 (një million e tetëqind e pesëdhjet e dy mije e njëqind e pesëdhjet e dy) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës : 3.633.626 (tre million e gjashtëqind e tridhjet e tre mije e gjashtë e njëzet e gjashtë) leke me tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës : 3.699.012 (tre million e gjashtëqind e tridhjet e nëntëdhjet e nëntë mije e dymbëdhjetë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës : 1.176.480 (nje million e njëqind e shtatëdhjet e gjashtë mije e katërqind e tetëdhjetë) leke pa tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës : 4.724.436 (katër million e shtatëqind e njëzet e kater mijë e katërqind e tridhjet e gjashtë) leke me tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës : 805.622.40 (tetëqind e pesë mijë e gjashtëqind e njëzet e dy . dyzet) leke me tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës : 379.686 ( treqind e shtatëdhjet e nëntë mije e gjashtëdhjet e tete ) leke me tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës : 4.609.519 (katër million e gjashtëqind e nëntë mije e pesëqind e nëntëmbëdhjetë) leke me tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës : 1.604.357.56 (një million e gjashtëqind e katër mije e treqind e pesëdhjet e shtatë. pesëdhjet e gjashtë) leke me tvsh.
	7. Vlera totale e kontratës : 367.501 (treqind e gjashtëdhjet e shtatë mije e pesëqind e një) leke me tvsh.
	4.       Fondi limit në total: 11,501,086 (njembedhjete milion e peseqind e nje mije e tetedhejte e gjashte)lekë (pa TVSH).
	Fondi Limit loti III: 2,717,730 (dy milion e shtateqind e shtatembedhjete mije e shtateqind e tridhjete) leke (Pa TVSH),
	MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË


