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tel.: +355 4 2225581 

 

2.Lloji i procedurës:  Procedurë e hapur – me mjete elektronike – shërbime. 

 

3. Objekti  i kontratës: “Konsulencë dhe trajnim për ngritjen dhe konsolidimin e Tregut Shqiptar të 

Energjisë Elektrike dhe Tregun në Avancë”,  

REF. Nr. UP. 4019/8 Prot, datë 02.08.2018. 

 

4. Numri i References se Procedures se Prokurimit: REF-81840-08-02-2018. 

 

5. Fondi limit:  7.866.000 (shtatë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) Lekë pa TVSH 

nga të ardhurat e OST sh.a. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët.  

 

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

        Vlera 9.360.000 (nëntë milion e treqind e gjashtëdhjetë mijë) Lekë me TVSH. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 02.10.2018 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 4 (katër) muaj nga hyrja në fuqi e 

kontratës. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit: 

“Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k, me NIPT K61814023M, Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 5, 

Rruga “Sami Frashëri”, 50 m mbi shkollën “Petro Nini Luarasi”, Pallati “Bjorn”, Kati 11, Tiranë. 

 

 AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 

Tel/Fax  +355 4 2234789 / +355 4 2223600 

E-mail   info@arrsh.gov.al  

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Ndertim Rruga Kardhiq - Delvine Loti 4 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81753-08-02-2018. 

 

5. Fondi limit: 2.383.738.991,79 (dy miliarde e treqind e tetedhjete e tre milione e shtateqind e 

tridhjete e tete mije e nenteqind e nentedhjete e nje) leke pa tvsh 

 

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

        Vlera 2.831.547.903,71 leke me TVSH 

http://www.arrsh.gov.al/
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7.   Data e lidhjes së kontratës: 24.09.2018 

 

8.    Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit  

Emri:   JV “Cobial shpk & Gjoka Konstruksion sha“ 

Adresa: Njesia Administrative nr.5, Rruga Milto Tutulani, Nd.2, H.19, 1019, Tirane  

NUIS:   K02715414M & J91815014U 

 

 

BASHKIA ELBASAN 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Elbasan 

Adresa   Rruga Qema Stafa 

Tel/Fax  355 54 400152/ (+355) 54 52246 

E-mail   bashkiaelbasan@elbasani.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: “Kërkesë për propozim”. 

 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje makina pastrimi”;  

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79601-07-17-2018 

 

5. Fondi limit(nqs ka lote e ndarë sipas loteve): 5.000.000 (pesëmilion) lekë pa t.v.sh, vënë në 

dispozicion nga Buxheti i Bashkisë. 

 

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

5.700.000 (pesemilion e shtateqind e mijë) lekë (me tvsh). 

Vlera  e nënkontraktimit: Nuk ka ( lekë me Tvsh )   

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 03.10.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nënkontratorit 

Emri    “TIMAK” sh.p.k 

Adresa   Nj.Adm.Vaqarr, nd.Kështjella Konti, kthesa e Arbanës,  Vaqarr, Tiranë  

Nipt                             L62030020B  

 

 

BASHKIA ELBASAN 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Elbasan 

Adresa   Rruga Qema Stafa 

Tel/Fax  355 54 400152/ (+355) 54 52246 

E-mail   bashkiaelbasan@elbasani.gov.al 

Faqja e Internetit ___________________________________________ 
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	FORMULARI  I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	1. ELDA-VL shpk  me nr nipti K67106202W u konstatua se:
	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese
	Se treti :
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.5 nuk ka paraqitur hidraulik ,specialist ndërtimi   me diplome profesionale te vlefshme por vetëm me çertefikata te sigurimit teknik per punime elektrike.
	2 elektriciste janë vetëm me çertefikata te sigurimit teknik per punime elektrike por pa diplome profesionale. Çertefikata e sigurimit teknik per punime elektrike nuk tregon formimin profesional.
	Pra tek kapaciteti teknik nuk plotëson kriterin 2.3.5 per eksperiencën 5 vjecare te çertefikuar te vërtetuara me diploma te shkollave profesionale ose deftese përkatëse per secilin specialitet te lëshuar nga institucione te licensuara nga organet përk...
	Se katerti :
	Ne permbushje  te kriterit 2.3.6 ku OE duhet te kete te punësuar pjese te stafit minimumi 5 punonjes dhe 1 inxhinier te çertefikuar sipas standartit per punime ne lartësi e çertefikuar per peiudhen janar 2016 dhe ne vazhdim, OE ka paraqitur çertefikat...
	Pra nuk e plotëson kriterin 2.3.6 sepse çertefikimi i stafit per punime ne lartësi eshte bere ne vitin 2018 dhe jo ne janar 2016 sic kërkohet ne DST
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.5 Operatori ekonomik ka paraqitur vetëm nje hidraulik me eksperince 5 vjeçare te çertefikuar nga 2 hidraulik me eksperience 5 vjeçare  te kërkuar ne DST .
	Specialistat e ndërtimit nuk janë te çertefikuar para 5 viteve siq kërkohet ne DST por ne vitin 2018.Pra nuk përmbush kriterin 2.3.5 per mungese te eksperiencës 5 vjecare te stafit te lartpërmendur sic kërkohet ne DST.
	Ne ne përmbushje te kriterit 2.3.6 ku opertaori ekonomik duhet te kete te punësuar pjese te stafit minimumi 5 punonjes dhe 1 inxhinier te çertefikuar sipas standartit per punime ne lartësi e çertefikuar per peiudhen janar 2016 dhe ne vazhdim.Operatori...
	Se pesti :
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.11  ku operatoret ekonomike duhet te paraqesin çertefikatat e cilësisë FSF te materialeve prej druri si parkete etj. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertefikate  cilësie per materialet prej druri si parkete etj ...
	Se gjashti:
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.12 ku operatoret ekonomike duhet te paraqesin çertefikatat e cilësisë ISO 9001-2015 dhe PAS 99-2012 te prodhuesit per pajisjet hidraulike dhe hidrantë. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertefikate  cilësie te pro...
	Se shtatti:
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.13 ku operatori ekonomik duhet te disponoje mjete dhe pajisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontratës, Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion se disponon kamion me kapicitet mbajtës mbi 50 ton sic kërko...
	Ka paraqitur
	1. Formularin e ofertes
	2. Kopje te bilanceve per  vitet 2016, 2017.
	3. Licensen e  shoqerise
	4. Certefikata  ISO 9001 - 2015
	5. Certefikata ISO 14001-2015
	6. Certefikata ISO 18001-2007 .
	7. Certefikata PAS  99-2012
	8. Certefikata ISO 50001-2011
	9. Vertetimi i shlyerjes se detyrimeve te maturuarar te energjise elektrike .
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tjeter per permbushje te kritereve te pergjithshme  dhe  te vecanta kualifikuese
	2 Lala shpk me nr Nipti: J76418903B ka paraqitur :
	1- Formularin e ofertes ekonomike .
	2- Prokure perfaqesimi
	3- Certefikate  regjistrimi ne oraganet tatimore ( NIPTI)
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tekniko-ligjor ne permbushje te kritereve tekniko ligjore
	1- Nuk ka dorezuar oferte ekonomike
	2- Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta kualifikuese .
	4. Gjikuria Sh.p.k  me nr Nipti : J62903456H
	Ka paraqitur :
	1- Ekstrakt tregtar
	2- Vertetim per shlyerje detyrimesh tatimore
	3- Bilancet 2015, 2016,2017.
	4- Vertetim xhiroje vjetore
	5- Vertetim gjykate ,prokurori
	6- Formularet E sig 2018
	7- Vertetim  per numrin  e punonjesve  te siguruar .
	8- License profesionale
	9- Dokumentacion per permbushje te kriterit per mjekun e shoqerise.
	10- Formularin e ofertes ekonomike
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tjeter per permbushje te kritereve te pergjithshme  dhe  te vecanta kualifikuese (1)
	Operatori ekonomik    ka paraqitur dokumentacionin ,(kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV  etj ) per  Ing  e ndertimit  ne profilin strukturist  Ing . Ernest Frroku , i cili nuk eshte i pasqyruar si drejtues teknik ne  licensen e shoqperise   Junik ...
	Per disponimin e nje autoboti uji shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 05.09.2018 me shoqerine Shpresa IRIDIANI Sh.p.k  per marrje me qira te autobotit  te ujit me targa LeE4344 A  si dhe dokumentacionin e kerkuar ne piken 2.3.8 t...
	-  Ne certefikaten e  pronesise se mjetit, Lloji dhe destinacioni  per perdorimin e mjetit eshte APV  dhe jo cisterne sic pasqyrohet ne certefikatat e mjeteve  qe perdoren per Autobot .
	- I gjithe dokumentacioni shoqerues i mjetit ( Certefikata e pronesise se mjetit rrugor, Certefikata e kontrollit teknik te mjetit, Polica e sigurimit te detyrueshem te mjetit, leja e qarkullimit, i referohen mjetit me targa LE 4344 A , APV, kamion me...
	-Ne lidhje me plotesimin e kriterit 2.3.7 mbi disponimin e mjeteve dhe pajisjeve
	per dissponimin e nje pajisje ndricimi per kantier  shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 7.09.2018 me shoqerine SEGMENT Sh.p.k   per marrje me qira te pajisjes Kulle ndricimi  te tipit Atlas Copco QLB 02 (Paisje Ndricimi per kanti...
	1.Biba shpk  me nr nipti K32618815N
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	10. Formularin e ofertes
	11. Vertetim per xhiron e tre viteve te fundit
	12. Licensen e  shoqerise
	13. Iso 9001 2015
	14. Iso 14001-2015
	15. Iso 18001-2007 .
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tjeter per permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese
	2. Lala shpk me nr nipti J764 18903B
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tekniko-ligjor ne permbushje te kritereve tekniko ligjore (1)
	3.Be Is me nipt K 71412003A me vlere oferte 56 559615 leke ka paraqitur terheqje me shkim nga kjo procedure prokurimi me shkresen nr 217 prot date 17.09.2018 protokolluar ne bashkine Lezhe me nr 8187 date 18.09.2018 .
	4.ELDA-VL shpk me nipt K67106202W
	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike (1)
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese (1)
	5.. Gjikuria me nr nipti J62903456H
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	Vertetim per shlyerje detyrimesh
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	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te tjera kualifikuese
	Se dyti : ing. Ernest Frroku profili strukturist nuk fuguron ne licenssene  shoqerise si drejtues teknik
	Shoqeria Junik shpk ne permbushje te kriterit te  percaktuar ne piken 2.3.4 te kritereve te vecanta kualifikuese  ka paraqitur dokumentacioni e ing ne profilin strukturis Ernest frroku duke mos permbushur kriterin qe inxhinieri i ndertimit profili str...
	SE TRETI :
	-ne lidhje me plotesimin e kriterit 2.3.7 mbi disponimin e mjeteve dhepajisjeve
	per dissponimin e nje autoboti uji shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 05.09.2018 me shoqerine Shpresa AL per marrje me qira te autobotit  te ujit me targa AA896 JF si dhe dokumentacionin e kerkuar ne piken 2.3.8 te kritereve te ...
	-ne lidhje me plotesimin e kriterit 2.3.7 mbi disponimin e mjeteve dhepajisjeve (1)
	per dissponimin e nje pajisje ndricimi per kantier  shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 7.09.2018 me shoqerine Segment  per marrje me qira te pajisjes Kulle ndricimi Tip ATLAS COLPO . Kontrata e qirase nuk eshte shoqeruar me doku...
	Ne kriteret e vecanta kualifikuese eshte kerkuar qe kontrata e qirase te shoqerohet me dokumentacionin perkates te pronesise .
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria “B 360” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik  kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualif...
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria “Tetra Solution” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik  kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta ...

	Për:
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.09.2018
	Ankesa: ka ose jo - JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :01/10/2018
	Ankesa: ka ose jo:  Jo
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë,21.09.2018
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :01/10/2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo:  Po
	MINISTRIA E SHËNDETËSISË  DHE MBROJTJES SOCIALE
	MINISTRIA E SHËNDETËSISË  DHE MBROJTJES SOCIALE (1)

	 Nuk është paraqitur për dorëzimin e mostrave të mallrave objekt prokurimi në orën dhe datën e zhvillimit të tenderit.
	Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik” si dhe kritereve te pranim kualifikimit  të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit ekonomik “I-Fire” Sh.p.k me NIPT L71921002H  nuk ...
	Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik” si dhe kritereve te pranim kualifikimit  të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit ekonomik Muça sh.p.k me NIPT K01421002H nuk është...
	 Nuk është paraqitur për dorëzimin e mostrave të mallrave objekt prokurimi në orën dhe datën e zhvillimit të tenderit. (1)
	Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik” si dhe kritereve te pranim kualifikimit  të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit ekonomik “Formula” sh.p.k  me NIPT K62404012G nuk...
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.09.2018
	Ankesa: ka ose jo  NUK  KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 21.09.2018
	Ankesa: Jo
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë    25.09.2018
	Ankesa: SKA
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi...
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (1)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (2)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (3)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (4)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (5)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (6)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (7)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (8)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (9)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi... (10)

	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.09.2018
	Ankesa: ka ose jo.
	Nuk ka ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.10.2018
	Ankesa: JO/Komisioni i Prokurimit Publik
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 24.09.2018
	Ankesa: _JO__
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 26.09.2018
	Ankesa: NUK KA
	DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL VLORE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26-09-2018
	Ankesa: ka ose jo____ NUK KA PASUR ANKESA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  20.08.2018
	Ankesa: ka ose jo Ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.09.2018
	Ankesa: Jo (1)
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi...

	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.09.2018 (1)
	Ankesa: Nuk u paraqitën ankesa për vlerësimin e ofertave për këtë procedurë prokurimi.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	2. Shoqëria të ketë të punësuar ose me kontratë dhe të siguruar staf teknik, ku përfshihen:
	c. “Një planë të detajuar per permbushjen e punimeve ne sasi dhe cilesi brenda afatit  kohor sipas grafikut të ekzekutimit te punimeve te kerkuar nga AK i shperndare ne kohe dhe ne zera punimesh”.
	II.  UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË
	Seksioni 1 Hartimi i ofertës
	Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar nga operatori ekonomik “ELDA-VL” shpk rezulton se formulari i ofertës është pa çmimin e ofertës.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.09.2018 (1)
	Ankesa: JO
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: ’Ndërtim trotuari e ndriçim rrugor i rrugës Bushnesh-Shkolla, Nj.A.Thumanë, Krujë’’.
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (3)
	Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	3. Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-87604-09-27-2018
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
	MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
	MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË (1)

	SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJIK
	“KOÇO GLIOZHENI”
	Njoftim për vende të  lira pune


