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5. Fondi limit  2 583 340 leke pa tvsh. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   7 muaj 

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 27.05.2019 Ora: 10:00 

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 27.05.2019 Ora: 10:00 

 

 

AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

Adresa   Rruga “Reshit Çollaku”, Tiranë 

Tel/Fax  2259 571 / 2259 106 

E-mail   info@akep.al 

Faqja në Internet www.akep.al 

Të dhënat e kontaktit të personit përgjegjës që administron procedurën e prokurimit përkatës: 

arlind.kruja@akep.al; ermir.pina@akep.al; ardiola.palushi@akep.al 

 

2.Lloji i proçedurës së prokurimit: Kërkesë për Propozim. 

 

3.Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Shpenzime për siguracion kasko të njësive lëvizëse të 

monitorimit dhe Qëndrës Kombëtare të Monitorimit të Frekuencave (QKMF) dhe TMS” 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-21244-05-09-2019 

 

5. Fondi limit: 2,100,000 (dymilion e njëqind mijë ) lekë pa TVSH. 

 

6.Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga data e nënshkrimit të 

kontratës. 

 

7.Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 20.05.2019  

Ora: 10:00. Vendi: www.app.gov.al 

 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 20.05.2019   

Ora: 10:00. Vendi: www.app.gov.al 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTËR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri               Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster  

Adresa              Ish Zona Industriale Gjirokaster 

Tel/Fax  084262529 

E-mail   drjgjirokaster.arrsh@arrsh.gov.al 
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Adresa e Internetit  

Personi pergjegjes : Giselda Sulka  

E-mail :    gisabani@gmail.com                

Adresa e Internetit:  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Kërkesë për Propozim 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Sherbim Roje Civile Drejtoria e Rajonit Jugor 

Gjirokaster” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te 

percaktuara - me afat 12 muaj. 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit : REF -21278-05-09-2019 

 

5. Fondi i Marreveshjes Kuader per 12 muaj :  3 379 608 (tre milion e treqind e shtatedhjete e nente 

mije e gjashteqind e tete) leke pa TVSH. 

 

6. Kohëzgjatja e Marreveshjes Kuader : 12 muaj 

     

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

Data  21.05.2019  Ora   10.00 

 

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

Data  21.05.2019   Ora   10.00 

 

 

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Institucioni i Presidentit të Republikës. 

Adresa   Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Tiranë. 

Tel/Fax  042 2389 877, 042 2389 894, 

Adresa e Internetit www.president .al 

Personi përgjegjës:  Iljaz PEKA  iljaz.peka@president.al 

Faqja në Internet www.president .al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Kërkesë për Propozim.  

 

3. Objekti  i kontratës:  “Siguracion TPL, Kasko dhe ndërkombëtare”, për vitin  

      2019, Institucioni i Presidentit të Republikës. 

 

4. Numri i referencës së procedurës:  REF-21326-05-09-2019 

 

5. Fondi limit: 918 100 ( nëntëqind e tetëmbëdhjetë mijë e njëqind) lekë pa TVSH 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  

 12 muaj nga lidhja e kontratës. 

mailto:gisabani@gmail.com
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	 Loti I: “Blerje materiale kancelarie”

	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-20855-05-07-2019
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë (1)

	DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT FIER
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-21038-05-08-2019
	4. Numri i referencës së procedurës: REF-20466-05-03-2019
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	Numri I references se procedures/lotit Loti 2 – REF- 20944-05-08-2019
	Personi Pergjegjes: Arizana Progni
	Tel/Fax:  04 2234 127/ 04 2234 497
	E-mail :   arizana.progni@caa.gov.al
	4. REF-21285-05-09-2019
	DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KORÇË
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.05.2019.
	Ankesa:  Ankesa nuk ka pasur.
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _ 10.04.2019_
	Procesi i rivleresimit ehste bere me date 24.04.2019.
	Ankesa: JO
	NDERMARRJA RRUGA DURRES
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.04.2019
	Ankesa: ka ose jo   JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Data 03.05.2019
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-15710-03-28-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  11. 04.2019.
	Ankesa: ka ose jo   (jo).
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.04.2019.
	Ankesa: jo nuk ka ankesa.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  18.04.2019
	Ankesa: nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.04.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo   jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 15.04.2019
	Ankesa: Po
	Është paraqitur nga operatori ekonomik “DOKSANI.G” sh.p.k me formularin e ankesës datë 15.04.2019 me prot.tonë nr.1277, date 15.04.2019, i cili me shkresen datë 19.04.2019, me prot.tonë nr.1277/2  datë 19.04.2019 , ka hequr dorë nga ankesa e tij.
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje sistem audio video për sallën e mbledhjeve të grupeve parlamentare” me fond limit ne total 7.992.967 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy mijë  e nëntëqind e gjashtedhjetë e shtatë)  Lekë pa TVSH ose ...
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 29.03.2019
	Ankesa: Shoqëria ’’Auto-Safa’’ shpk, ankimi Nr 8874 Prot, Date 08.04.2019. Ka marrë përgjigje me shkresën Nr 8874/2 Prot, Datë 08.04.2019.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 25.04.2019
	Ankesa: nuk ka pasur
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 12.04.2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.04.2019_
	Ankesa: ka ose jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.04.2019 (2)
	Ankesa: nuk ka (1)
	UNIVERSITETIT “EQEREM ÇABEJ” GJIROKASTER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.04.2019
	Ankesa: nuk ka (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	Njoftimi i klasifikimit është bërë në datën:  25.04.2019
	Ankesa: Nuk ka
	BASHKIA ROSKOVEC
	BASHKIA ROSKOVEC (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :26.04.2019
	Ankesa: Jo
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :26.04.2019 (1)
	Ankesa: Jo (1)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :26.04.2019 (2)
	Ankesa: Jo (2)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ (2)
	Për: [RAMAGRAF me NIPT K42701205E Adresa: Lagjja Kongresi i Elbasanit ,Rruga Dhimiter Gjovani. Zona kadastrale 8521 pasuria 4/70 kati i pare Elbasan.]
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :26.04.2019 (3)
	Ankesa: ka ose JO
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF 04071-01-16-2019.

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.02.2019
	Për: “Meditel”  J71519004W
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  : 21.03.2019
	Ankesa: ka ose jo Po
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.04.2019 (3)
	Ankesa: ka ose jo- ska
	BASHKIA SKRAPAR
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Data 03.05.2019 (1)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-16333-04-02-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  17. 04.2019.
	Ankesa: ka ose jo______________
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 28.03.2019, (rivleresimi me dt 25.04.2018)
	Ankesa: PO
	 Referuar pikes 6, te kritereve, ku kerkohet qe ofertuesi te paraqese, deklarate qe verteton se disponon personelin Teknik ose inxhinier elektronik / elektromekanik / mekanik / (te shoqeruar me diplomen perkatese), e nevojshem per realizimin e kesaj ...
	 Referuar shtojces Nr. 1, “ Formular oferte”, gjate vleresimit te ofertes konstatohet se :
	Sasia ditore e larjeve, sipas specifikimeve teknike te kerkuara, bashkelidhur DST-se,  perllogaritja e sakte nga ana e ofertuesve duhet te jete, si me poshte :
	Sqarim: 552610 kg = 757 kg/dite * 365 dite * 2 vite
	Nga perllogaritja e sasise se kerkuar nga ana e A.K. eshte 757 kg/dite, ndersa formulari i dorezuar nga O.E. nga perllogaritja matematikore,  rezulton si me poshte:
	534610 kg x 280lek/kg = 149, 690, 800 lek pa tvsh
	Si konkluzion sasia e larjeve/kg per dite, perllogaritur nga ana e O.E. Sanitary Cleaning eshte 732.34 kg/dite nga 757 kg/dite qe duhet te jete, sipas kerkeses se A.K.
	Formulari i ofertes nga O.E. Sanitary Cleaning duhet te ishte, si me poshte:
	552610 kg (757 kg/dite * 365 dite * 2) x 280 lek/kg = 154,730,800 lek pa tvsh.
	 O.E. ka paraqitur dokument  per kriterin “Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për sherbime te mëparshme të ngjashme, ne nje vlere jo me te vogel se 40 % te vleres se kontrates qe prokurohet, te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e zh...
	O.E. ka paraqitur “Fatura tatimore mbi ushtrimin e aktivitetit viti 2016, 2017, 2018 dhe 2019 me Subjektet: “Deja Turizem” sh.p.k., “Spitali Amerikan” sh.a. ne vleren 36,967,431 leke pa tvsh
	dhe
	“Fatura Tatimore te ngjashme dhe realizim kontrate me “Spitalin Rajonal Durres”, me Shkrese Nr. 583/1 date 28.03.2019 “Realizim financiar te Kontrates Nr.1905/4 Prot.,  date 26.09.2017” dhe me Shkresen Nr. 583 date 20.03.2019 “Informacion, Vetem mbi R...
	ne te cilen nuk eshte percaktuar se sa % te kontrates ka realizuar O.E. “Sanitary Cleaning” ( Kontrata Nr.1905/4 Prot., date 26.09.2017, me objekt prokurimi “Furnizimi i Sherbimit te lavanderise ne Spitalin Rajonal Durres” , B.O.A. “A.G.Lundry”, “Sani...
	 O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin “Çertifikate qe verteton sistemin e kontrollit të Biokontaminimit UNI ENI 14065:2016 sipas konformitetit me standartet europiane. (e vlefshme”
	 O.E. ka paraqitur dokument  per kriterin “Operatori ekonomik duhet te disponoje ambjentin ku ushtron veprimtarine e sherbimit te lavanderise:
	Te vertetuar me dokumentacionin perkates te pronesise apo te marrjes me qira (afati ne rastet e marrjes me qira duhet te jete ne perputhje me afatin e kryerjes se sherbimit te lavanderise – objekt prokurimi).
	Lavanderia duhet te jete brenda rrethit te Tiranes, kjo distance kerkohet per shkak te specifikes se sherbimit, urgjencave te paparashikuara ne Spital.
	Lavanderia duhet te kete minimumi 280 m2 te siperfaqes se saj.
	Te shoqeruar me leje nga QKL, Autorizim mjedisor per lavanteri me Kod III.1.A ose Leje Mjedisore e tipit “C” per aktivitetin pastrim kimik me Kod III.1.A, leje mjedisore me Kod III.1.A leshuar nga autoriteti perkates.
	Te jete shoqeruar me akt-teknik per sa i takon masave mbrojtese ndaj zjarrit”
	Dokumentat e paraqitura nga O.E. jane me adrese Xhafzotaj –Durres.
	 O.E. ka paraqitur dokument per kriterin “Kerkohet qe ofertuesi te paraqese, Vertetim për fuqinë mesatare punëtore të operatorit ekonomik per periudhen, Janar – Dhjetor 2018, jo me pak se 25 punonjes, e vertetuar kjo me:Vertetim nga dega e tatim taks...
	O.E. ka paraqitur: 1. Liste pagesa Janar 2018 – 15 punonjes, Liste pagesa Shkurt 2018- 16 punonjes, Liste pagesa Mars 2018- 17 punonjes, Liste pagesa Gusht 2018- 19 punonjes, Liste pagesa Shtator  2018- 18 punonjes, Liste pagesa Nentor 2018- 17 punonj...
	Ka paraqitur Vërtetim nga DRT Durres “Për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore për Tatimpaguesin - E-SIG 02/a” me Nr.215/2Prot., Datë, 20.02.2019 per periudhen Janar – Dhjetor 2018 dhe Janar 2019 me Numer mesatar te fuqise punetore 17.5 p...
	 O.E. nuk ka paraqitur dokument  per kriterin “Operatori ekonomik ofertues duhet te deklaroje qe disponon makineri per larje, tharje, hekurosje, paketimi, transporti dhe karrela shërbimi deri tek shtrati i pacientit, me kapacitet larjeje minimum 757/...
	O.E Univers Servis sh.p.k. NIPT: L01703501S konkurron per vleren 295 (dyqind e nentedhjete e pese leke pa tvsh)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.04.2019
	Ankesa: ka ose jo SKA
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.04.2019 (4)
	Ankesa: JO (1)
	SHTEPIA E FOSHNJES 0 – 3 VJEC SHKODER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.04.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo NUK KA
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.04.2019
	Ankesa: ka  ankimuar operatori ekonomik.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.04.2019 (5)
	Ankesa: ka ose jo.
	Nuk ka ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24/04/2019
	Ankesa: Nuk ka (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :26.04.2019 (4)
	Ankesa: Jo (3)
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.04.2019.
	Për: “Meditel”  J71519004W (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 21.03.2019
	Ankesa: ka ose jo (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.04.2019
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.04.2019 (1)
	Per Lot1:
	Per Lot. 1 – Materiale mjekimi të përgjithshme për nevoja spitalore
	Bashkimi i operatoreve: Montal me NIPT J62009007F dhe Biometric Albania me NIPT J61827062E me perfaqesues Montal Shpk me oferten me vlerë në total 407,935,893.70 (katerqind e shtate milion e nente qind e tridhjete e pesemije e teteqind e nentedhjete e...
	Bashkimin i Operatoreve Ekonomik, Shoqërisë O.E.S DISTRIMED shpk. me NIPT K31520054N, dhe EUROMED Sh.p.k me NIPT K71718012P, me përfaqësues shoqërinë O.E.S DISTRIMED Shpk me ofertën me vlerë në total 419 200 000 (katëqind e nëntëmbëdhjetë milion e dyq...
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (23)
	Cërrik, më   02.05.2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.04.2019
	Ankesa: s’ka
	Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të shpallur fitues
	Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të shpallur fitues (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (24)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 30.04.2019
	Ankesa: JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (25)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.04.2019
	Ankesa:  (nuk ka)
	HEKURUDHA SHQIPTARE SH.A
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (26)
	DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (27)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.04.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo   JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (28)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 25.04.2019
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (29)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.04.2019.
	Ankesa: Jo (4)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (30)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.04.2019. (1)
	Ankesa: Jo (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 16.04.2019
	Ankesa: jo
	Për procedurën “Mirëmbajtja e përqendruar “full risk” e disa pajisjeve mjekësore të  prodhuesit Philips”,
	Për procedurën “Mirëmbajtja e përqendruar “full risk” e disa pajisjeve mjekësore të  prodhuesit Siemens”,
	Për procedurën “Mirëmbajtja e përqendruar “full risk” e disa pajisjeve mjekësore të  prodhuesit Toshiba”,
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (31)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 30.04.2019
	Ankesa: ka ose jo                               Po
	Për: "NAZERI 2000" Shpk, adresa: Rruga Kavajes, Qendra Condor ,Kulla H ;Apartamenti 27, nipt : K31422029Q
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.04.2019.
	Ankesa: PO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (32)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  09-05-2018
	Ankesa: ka ose jo    Ankesa  ka Patur  nga Subjekti Anakonda Securiti sh.p.k
	BASHKIA KONISPOL
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (33)
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	DEGA E DOGANËS DURRËS
	ANULLIM ANKANDI
	Në datën 02.05.2019,  ora 11:00, në Drejtorinë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Fier, me qëndër në Vlorë,  u   zhvillua Ankandi i hapur,  me Nr. Ref 1/A-2019, me objekt shitje sipas njoftimit të publikuar  në Buletinin e APP Nr.14, datë 08.0...
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	MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
	NJOFTIM PËR BOTIM

