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PROCEDURA TË HAPURA PUNË 

PUBLIKE 
 

 

BASHKIA ELBASAN 

 

1-Autoriteti kontraktor: BashkiaElbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, nr.tel/fax:(+355)54 400152 

 

2-Lloji i proçedurës së prokurimit: Proçedurë e Hapur (prokurim me mjete elektronike). 

 

3-Objekti i prokurimit (n.q.s. ka lote i ndarë sipas loteve):“AsfaltimirrugësAleksVini”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69481-05-17-2018 

 

5-Fondi limit (n.q.s. ka lote i ndarë sipas loteve):14’053’550(katërmbëdhjetëmilion e pesëdhjetë e 

tremijë e pesëqind e pesëdhjetë) lekë pa t.v.sh 

 

6-Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit TëardhuraXGrante, donacioneetj.  

 

7-InvenstimXShpenzimoperativ  

 

8-Afati për kryerjen e punimeve:2 (dy)muaj nga data e lidhjes së kontratës. 

 

9-Hapja e ofertave do të behet në: datë 20.06.2018 Ora: 11:00 

Vendi:ProkurimelektroniknëwebsitinzyrtartëAgjencisësëProkurimitPublik:     

http://www.app.gov.al/ 

 

10-Afati i fundit për pranimin e dokumentave në:datë 20.06.2018 Ora: 11:00 

Vendi: ProkurimelektroniknëwebsitinzyrtartëAgjencisësëProkurimitPublik:     

http://www.app.gov.al/ 

 

Dokumentat e tenderit mund të tërhiqen në rrugë elektronike nga adresa zyrtare e APP-

së(www.app.gov.al). 

 

 

AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Adresa   Rr.Sami Frasheri Nr 33 Tiranë  

Tel/Fax  04/2 234 789  04/2 223 600 

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

Faqja në Internet www.arrsh.gov.al 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e hapur 

 

3.Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër “Ndertim By Pass Tepelene, Loti 1” 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69600-05-17-2018 

 

5. Fondi limit:   2 394 360 362.35 Lekë 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   22 Muaj 

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

     Data: 18/06/2018(dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

     Data: 18/06/2018(dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 

 

 

NDËRMARJA E SHERBIMEVE MBËSHTETËSE TË ARSIMIT DHE 

CERDHES KORÇË 
 

1.     Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri                   Ndërmarja e Sherbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes 

Adresa                  Dhimitrer Denasi Korçë 

Tel/Fax        +355698393999 -- +35582243007 

E-mail                   vasjantona@hotmail.com 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër- ‘’Meremete’’ institucionet Arsimore 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit- REF-69185-05-16-2018 

 

5. Fondi limit  12.500.000 leke pa tvsh 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   12 muaj nga data e lidhjes se kontrates 

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:   18.06.2018 ora 9.00 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:         18.06.2018 ora 9.00 

 

 

 

 

mailto:vasjantona@hotmail.com

	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69170-05-16-2018
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit :   REF-69207-05-16-2018
	5.Fondi limit : 3 699 179  (tremilionegjashteqindenentedhjeteenentemijeenjeqindeshtadhjeteenente) leke (pa tvsh).
	Loti 1 REF-69180-05-16-2018
	Loti 2 REF-69182-05-16-2018
	GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR KORCE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.04.2018
	Ankesa: ka ose jo: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.05.2018
	Ankesa: ka ose jo   JO
	NJOFTIMI  I   FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  03.05.2018
	Ankesa: NUK KA PATUR
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 24.04.2018
	Ankesa: ka ose jo______________
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09/02/2018
	1-U skualifikuan bashkimi i operatoreve ekonomik “Eroil” sh.a. &”Das Oil’ sh.p.k per keto arsye:
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë, 03.05.2018
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën “e” të kapacitetit teknik për pajisjen kiosk:

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë   04.05.2018
	Ankesa: ka ose jo : NUK KA
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: 2 486 560 ( Dymilion e katerqind e tetedhjet e gjashte mije e peseqind e gjashtedhjet)leke pa tvsh .
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 03.05.2018
	Ankesa: NUK KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 03.05.2018 (1)
	Ankesa: NUK KA (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018
	Ankesa:JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  19.03.2018
	Ankesa: ka ose jo Po ka patur
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.05.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO_
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 03.05.2018 (2)
	Ankesa: JO
	2. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-60444-04-03-2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________
	Ankesa: ka ose jo_JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018 (1)
	Ankesa: nuk ka patur.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018 (2)
	Ankesa: nuk ka patur. (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018 (3)
	Ankesa: nuk ka patur. (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.05.2018
	Ankesa: nuk ka.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018 (4)
	Ankesa: Nuk ka
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.052018
	Ankesa: ka ose jo  ;nuk ka ankimime.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  03.05.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo; ankimime  nuk ka.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.052018 sipas vendimit te KPP-se nr 252/2018
	Ankesa: ka ose jo  . ka ankimime.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Data 16.05.2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.05.2018
	Ankesa: ka ose jo: jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Data 16.05.2018 (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.05.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo: jo (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Data 16.05.2018 (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.05.2018 (2)
	Ankesa: ka ose jo: jo (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Data 16.05.2018 (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.05.2018 (3)
	Ankesa: ka ose jo: jo (3)
	Për: SHPSF “G.S.E Security”  NUIS L01614030H
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.02.2018
	Ankesa: Ka patur ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 08.05.2018
	Ankesa: Jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  07/05/2018.
	Ankesa: ka ose jo______________ (1)
	BASHKIA    POLIÇAN
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 7/5/2018
	Ankesa: ka ose jo_Nuk ka .
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018 (5)
	Ankesa: Jo (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.05.2018 (1)
	Ankesa:  jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.05.2018.
	Ankesa: JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.05.2018. (1)
	Ankesa: JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.05.2018 (2)
	Ankesa: ka ose jo    (PO)
	Numri i references se procedures/lotit   REF-61229-04-06-2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.03.2018
	Ankesa: ka patur
	Me shkresen nr 33 date 19.03.2018 Operatori ekonomik Eglenti shpk ka bere ankimim prane Autoritetit Kontraktor.
	Me shkresen nr 39/1 date 20.03.2018 ‘Kthim pergjigje”, AK i ka kthyet pergjigje operatorit ekonomik ne lidhje me pretendimet e tij.
	Me shkresen nr 38 date 30.03.2018, operatori ekonomik Eglenti shpk ka bere ankimim prane Komisionit te prokurimit Publik.
	Me vendimin nr 290/2018 KPP ka rrezuar ankimimin e operatorit si te bazauar ne legjislacionin ne fuqi.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018 (6)
	Ankesa: JO (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018 (7)
	Ankesa: ka patur ankes nga operatori ekonomik "Mega- Plast -2L shpk, me date 13.04.2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2018
	Ankesa: ka ose JO X
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.04.2018
	Ankesa: Ka patur ankese nga operatori ekonomik "4K TRADING ALBANIA shpk, me date 04.05.2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (23)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018 (8)
	Ankesa: Jo (2)
	-    Autorizim  prodhuesi per produktet qe prodhohen nga firma te tjera

	SH.A UJËSJELLËSI PEQIN
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (24)
	Data 14.05.2018
	BASHKIA DROPULL
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (25)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :23/04/2018
	Ankesa: Jo (3)
	Per: Genius sh.p.k. Adresa: Tirane Kavaje Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	6. Vlera totale e kontratës:  2.200.000 (dy milion e dyqind mijë) lekë .
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