
Buletini Nr. 27 datë  08 Korrik 2019                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           404/581  

 

 

BASHKIA TIRANË 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Autoriteti Kontraktor:       Bashkia Tiranë,  

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,  

Tel/Fax: 042 256 799,  prokurimet@tirana.gov.al;                                   

Adresa e Internetit: www.tirana.gov.al;  

 

2. Lloji i procedurës së prokurimit:  “Procedurë e Hapur”. 

 

3. Objekti i prokurimit: “Ndërtimi i segmentit rrugor nga rreth-rrotullimi Mullet deri te ura në 

fshatin Qeha”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-12537-03-06-2019. 

 

5. Fondi limit:      208,243,180.9 (dyqind e tetë milion e dyqind e dyzet e tre mijë e njëqind e 

tetëdhjetë pikë nëntë) lekë pa TVSH. 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës:  189,639,690.04 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e 

gjashtëqind e tridhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë pikë zero kater) lekë me TVSH. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës:   28.06.2019  

 

8. Kontraktori:  Bashkimi i Operatorëve ekonomik “V.A.S Konstruksion” & “Sterkaj” shpk;  me 

Adrese: Blv."Bajram Curri", mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B, Njesia Bashkiake Nr. 5, Kati 2 

Tiranë & Rruga "Gjin Bue Shpata", pallati ''Binjaket'', hyrja 1, kati 5, ap.14/1, Tiranë.  

NUIS J68310708M & NUIS L61322023P  

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rr.Sami Frashëri, Nr.33, Tiranë 

Tel/Fax  +35542234487 

E-mail   info@arrsh.gov.al 

Faqja e Internetit        www.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedurë e hapur 

 

3. Objekti  i marrëveshjes kuadër: “Menaxhimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i Tunelit të 

Krrabës” (Marrëveshje Kuadër, me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, 

me afat 24 muaj) 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-12661-03-06-2019 

mailto:prokurimet@tirana.gov.al
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5. Fondi limit:   194,920,000  lekë pa TVSH 

 

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

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

116, 892, 000 (me TVSH) 

 

Monedha 

 

Lek 

    

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh            Monedha 

 

   

7. Data e lidhjes së kontratës: 25.06.2019 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontratorit: 

Emri    4 A-M shpk 

Adresa   Rr. Artan Lenja, Pallati i 4 A-M, Ap. A1, kati I, Tiranë  

Nr. NIPT                     K92005016L 

 

 

SH.A UJESJELLES KANLIZIME VLORE 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Sh.A Ujesjelles Kanlizime Vlore 

Adresa   Lagja “ Kushtrimi” Rr. Arkobaleno Vlore 

Tel/Fax  0698342186 

E-mail   evanagerbi@gmail.com 

 

2.  Lloji i procedurës:   Kerkese per propozim 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: : “Zhvillimi i funksionaliteteve dhe shtimi i 

përdoruesve për faturimin e Taksës së Pronës” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: Nr. REF-20885-05-07-2019 

 

5. Fondi limit  1 960 000 (një milion  e  nëntë qind e gjashtëdhjetë mijë ) lekë pa TVSH 

 

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

Vlera 
1 950 000 (nje milion e nenteqind e 

pesëdhjetë  mijë )  lekë pa TVSh. 
Monedha LEK 

Vlera 
2 340 000 (dy milion e treqind e dyzete  

mijë ) leke me TVSH 
Monedha LEK 

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

 

7. Data e lidhjes së kontratës : 28.06.2019 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 


	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-29234-07-03-2019
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-29241-07-03-2019
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-29321-07-04-2019
	5. Fondi limit : 4.672.700 (Kater milion e gjashteqind e shtatedhjete e dy mije e shtateqind) leke.
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.06.2019 .
	Ankesa:  PO
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _20.06.2019
	Ankesa:   JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Data. 28/06/2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.02.2019
	Ankesa: ka pasur
	Ri-vleresimi i klasifikimit është bërë në datë 09.04.2019
	Ankesa: ka pasur (1)
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	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: Per Lot 1 :REF-25227-06-03-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  20.06.2019
	Ankesa: ka ose jo JO
	Per:     “EUROGJICI SECURITY”
	Rruga “Adem Jashari, lagjia nr.8, ndertesa 4, hyrja 10, ap.3 Tiranë
	Ankesa: Po,
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  18/06/2019
	Ankesa:  Nuk ka pasur
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.06.2019
	Ankesa: Nuk ka ankesa.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :07/06/2019
	Ankesa: ka ose jo:  Po
	BASHKIA DROPULL
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.07.2019
	Ankesa: po
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.04.2019.
	Ankesa: Ka patur.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Adresa: Tirane, Njesia Bashkiake nr.11, Rruga Dritan Hoxha, Ndertesa 92, seksioni 4, Hyrja 28, Kodi Postar 1026, zona kadastrale Nr.8310.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 21.06.2019
	Ankesa: Nuk ka patur ankesa
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  20.06.2019 (1)
	Ankesa: Nuk ka patur ankesa (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.06.2019 .
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA
	AGJENCIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 23.04.2019
	Ankesa: ka ose jo: Po
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.06.2019
	Ankesa: nuk ka
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 05.06.2019
	Ankesa: Ka patur ankesë dhe ka marrë përgjigje me shkresën nr. 2208/4 prot, datë 17.06.2019
	AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.06.2019
	Ankesa: JO
	REPARTI SPECIAL RENEA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.07.2019
	Ankesa: ka
	Për: O.E.  NOVAMAT          SHPK                   NIPT  K81615002O
	Adresa: Rruga "Ismail Qemali", Pallati Samos Tower, kt.8, Nr 41, Njesia Nr.05 Tirane
	* * *
	1. Oferta Elektronike e shoqerise    NOVAMAT          SHPK                   NIPT  K81615002O
	2. Oferta Elektronike e shoqerise    AMU          SHPK                   NIPT              K14229210F
	3. Oferta Elektronike e shoqerise    A-91          SHPK                   NIPT              J64505806V
	4. Oferta Elektronike e shoqerise    ZEQIRI          SHPK                   NIPT  J 67902827 A
	5. Oferta Elektronike e shoqerise    VASAA          SHPK                   NIPT  J 62903470 T
	6. Oferta Elektronike e shoqerise    MIKAEL-GRUP          SHPK                   NIPT  K64108001G
	7. Oferta Elektronike e shoqerise    ILVA ELEKTRIK          SHPK                   NIPT  K01607005N
	8. Oferta Elektronike e shoqerise    HIDRO-SISTEM          SHPK                   NIPT  L23224402B
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “NOVAMAT          SHPK     NIPT  K81615002O    me adrese: Rruga "Ismail Qemali", Pallati Samos Tower, kt.8, Nr 41, Njesia Nr.05 Tirane, se oferta e paraqitur me nje vlere te ...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.06.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO NUK ka Patur
	REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR. 2 TIRANE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.06.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.06.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo : JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.06.2019
	Ankesa: ka ose jo NUK KA
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 25.06.2019
	Ankesa: JO (1)
	Për: “AGBES CONSTRUCTION” shpk, Fier
	Sasia e pritshme e mallit që kërkohet:Kjo sasi eshte orientuese per operatoret ekonomik  gjate  zbatimit te marreveshjes kuader:

	 Operatori ekonomik  “AGBES CONSTRUCTION” shpk, Fier, me nr.Nipt-i K32807432W ofron vlerën 21 140 (njëzetë e një mijë e njëqind e dyzetë)  lekë  pa Tvsh për njësi dhe vlerë totale të ofertës prej 32 585 864 (tridhjetë e dy milion e pesëqind e tetëdhj...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :26/06/2019
	Ankesa: ka ose jo NUK KA (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 26/06/2019
	Ankesa: ka ose jo: Jo
	BASHKIA POGRADEC (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _26.06.2019.
	Ankesa: JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Ankesa: ka ose JO
	Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në date ___________nga Autoriteti Kontraktor _____________ me objekt__________ me fond limit _________________.
	Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të  operatorit ekonomik ___________________    deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
	Në përmbushje të kriterit të sipërcituar operatori ekonomik “Ed Konstruksion” sh.p.k ka paraqitur deklaratën e kritereve ku ndër të tjera deklaron se z.A. I. (administrator,ortak)nuk janë dhe nuk rezulton të jetë i dënuar me vendim të gjykatës së form...
	 2.Operatori ekonomik“TEOREN“sh.p.k.

	FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
	Për: Operatori ekonomik S.A.S. sh.p.k
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.06.2019 në sistemin elektronik.
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :21.06.2019
	Ankesa: Jo
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :21.06.2019 (1)
	Ankesa: Jo (1)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24530-05-30-2019
	Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “Materiale per ndertimin e rrjetit te brendshem Cete”
	Kohezgjatja e Kontrates:   10 ( dhjete)  dite nga nenshkrimi i kontrates
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimitështëbërënëdatë:28.06.2019
	Ankesa: JO        (nëseka) kamarrëpërgjigjenëdatë:
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	1.Shoqeria ABI  ESSE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (23)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.06.2019
	Ankesa: nuk ka (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (24)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2019
	Ankesa: ka ose jo KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (25)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (26)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (27)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (28)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (29)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (30)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (31)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (32)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (33)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (34)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (35)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (36)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (37)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (38)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (39)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (40)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (41)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (42)
	Nuk ka paraqitur punonjes teknik ndertimi sic kerkohet ne piken 2.3.7 te kritereve te vecanta te kapacitetit teknik.
	Ka paraqitur si drejtues teknik te punimeve Ing.Silvan Deda qe ne licensen e shoqerise nuk rezulton ky emer por rezulton nje inxhiniere me emer tjeter Silvana Dede.
	Per mjetin FR0456D mungon certifikata e pronesise se mjetit dhe certifikata per transport mallrash.
	Per mjetin AA451LF mungon certifikata e pronesise se mjetit dhe certifikata per transport mallrash.
	Ka paraqitur formular oferte shume te larte dhe qe shuma e tij nuk perputhet me shumen ne preventivin e paraqitur ne SPE per kete procedure prokurimi. Referuar nenit 66 pika 4 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Pu...
	Ka paraqitur oferte ekonomike me gabime aritmetike. Oferta e perllogaritur nga OE eshte 7,545,230 leke pa TVSH, nderkohe qe nga perlllogaritjet e bera nga KVO rezulton se shuma e preventivit kap vleren prej 8,665,230 leke pa TVSH.
	Referuar nenit 66 pika 4 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” percaktohet se: “Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmi...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.06.2019
	Ankesa: Ka  (në datë 18.06.2019)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (43)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (44)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (45)
	Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-24449-05-29-2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (46)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (47)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (48)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (49)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (50)
	Ankesa: ka ose JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (51)
	Ankesa: ka ose JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (52)
	Ankesa: ka ose JO (3)
	1. Operatori ekonomik” GJEOKONSULT & CO”, sh.p.k, NIPT K91810005U
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 27.05.2019
	Ankesa: ka ose jo - JO
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 27.05.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo - JO (1)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23930-05-27-2019
	Adresa   Njesia nr.7 ish fusha e aviacionit god.nr.22 pall.nr.2 kati 3  ap.9 , Tirane
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-21782-05-13-2019
	3. Objekti  i kontratës: ” Materiale per Lyerjen e Shkollave”
	4. REF-23653-05-24-2019
	4. Numri i referencës së procedurës/lotitREF-23540-05-23-2019
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-20876-05-07-2019
	3. Objekti i kontratës/procedure e hapur, Marreveshje kuader: “Blerje vajra lubrifikante” zhvilluar nga Agjensia e Blerjes se Perqendruar me date 03/09/2018.
	3. Objekti i kontratës/procedure e hapur, Marreveshje kuader: “Blerjegoma per automjete” zhvilluarngaAgjensia e Blerjes se Perqendruar me date 03/09/2018.

	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4.       Fondi limit: 11 666 666 (njëmbëdhjetëmilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë, pa tvsh.
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
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	NJOFTIM PËR DHËNIE ME QIRA (1)
	7.2. Në rast nevoje të Forcave të Armatosura, rikthimin e pronës Ministrisë së Mbrojtjes
	(Komandës së Forcave Ajrore).

	MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË (2)
	NJOFTIM PËR DHËNIE ME QIRA (2)

