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UJESJELLES KANALIZIME TIRANE SH.A. 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a. 

Adresa   Rruga“’Rruga e Kavajës,Ndërtesa nr.133,Njësia Administrative 6,Kodi 

Postar 1027,Tiranë  

Tel/Fax  00 355 42240978 

E-mail   info@ukt.al    

Faqja e Internetit www.ukt.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  “E hapur ”Marrëveshje Kuadër me disa  operator ekonomik ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër“Blerje karburanti për nevoja të Shoqërisë”  

Loti 1” Blerje benzinë pa plumb” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-05490-01-29-2019,Loti 1-REF-05493-01-29-2019 

 

5. Fondi limit6,227,000(gjashtë milion e dyqind e njëzetë e shtatë mijë)lekë pa tvsh. 

 

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

Vlera Marzhiifitimit 18,9 %(me TVSH) Monedha __________ 

    

7. Data e lidhjes së kontratës03.06.2019. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri  : BO” A&T” sh.a & Olsi” sh.p.k  

Tiranë Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", Kulla "Sky Tower", Kati 7& Rr.Fier- 

Patos, Fshati Grizë,zyrat në km.6,Fier Shqipëri. 

Nr. NIPT   : L32320008H & J63423463I 

 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit  

Adresa   Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 

Tel/Fax  Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 

E-mail   adf@albaniandf.org 

Faqja në Internet www.albaniandf.org 

 

2. Lloji i procedurës: “Tender i Hapur”  

 

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Ndërtimi i Stacionit të Pompimit, tubacioni kryesor 

dhe rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të Grabianit”. 

http://www.ukt.al/
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4. Numri i referencës së proçedurës/lotit: REF-14226-03-19-2019. 

 

5. Fondi limit: 160,512,641 (njëqind e gjashtëdhjetë milion e pesëqind e dymbëdhjetë mijë e 

gjashtëqind e dyzet e një), Lekë pa TVSH. 

 

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

102,987,111(njëqind e dymilion e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e njëmbëdhjetë) 

Lekë, pa tvsh ose 121,153,167.58 (njëqind e njëzet e një milion e njëqind e pesëdhjetë e tre mijë e 

njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë presje pesëdhjetë e tre) Lekë, me TVSH. (sipas preventivit të 

paraqitur në ofertën e shoqërisë). 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 03 qershor 2019. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit: “Alba Konstruksion” sh.p.k, me NIPT J61812013R,  

me adresë: Rruga “Frederik Shiroka”, pallati i ri, hyrja b, kati II, Tiranë. 

 

 

BASHKIA MALIQ 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor  

Emri    Bashkia Maliq     

Adresa   Bulevardi “Rinia”   

Tel/Fax  +355 861 2 20 26 

E-mail   prokurimebashkiamaliq@hotmail.com 

Faqja e Internetit https://www.bashkiamaliq.gov.al/    

 

2.  Lloji i procedurës:  Kërkesë për propozim / pune / sistem elektronik 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rikonstruksion objekti godina e zjarrfikëses” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-19139-04-23-2019 

 

5.Fondi limit: 5.229.045  (pesëmilion edyqindenjëzetenëntëmijë edyzetepesë)  lekë pa tvsh 

 

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

        4.066.171 (katërmilione gjashëdhjetegjashtëmijë enjëqindeshtatëdhjetenjë) lekë me Tvsh.   

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 06.06.2019 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri:  Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Leka” shpk & “ Ergi” shpk 

Adresa:          “Leka” shpk  : Korçe Çerrave Fshati Çerrave, banese prane shkolles se mesme 

“Ergi” shpk : Aut.Elbasan-Metalurgji, Km 3, L.28 Nentori ,  Rajoni Nr. 3 Elbasan 

Nr. NIPT:        “Leka” shpk:  J64103631O dhe   “Ergi” shpk: K02727229P 

 

https://www.bashkiamaliq.gov.al/

	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë (1)
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-25237-06-03-2019
	4.Numri i referencës së procedurës: REF-25219-06-03-2019
	4.Numri i referencës së procedurës: REF-25233-06-03-2019
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit :REF-25225-06-03-2019
	Per Lot 1 :REF-25227-06-03-2019
	Per Lot 2:REF-25229-06-03-2019
	Për: “MENI” SHPK me NIP/NUIS J61909018W, me adrese; Rruga “Shinasi Dishnica”, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të, Bashkiake Nr. 8, TIRANË.
	* * *
	Operatori ekonomik “MENI” SHPK, me nr. NIPT J61909018W me ofertë ekonomike 8,998,730 (tetë million e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e shtatë qind e tridhjetë) lekë pa TVSH   me adresë: Rruga “Shinasi Dishnica”, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.05.2019
	Ankesa: ka ose jo - PO
	Njoftimi i Riklasifikimit është bërë në datë 15.05.2019
	Për: “ANADA” SHPK me NIP/NUIS J71916003L dhe “Shpresa” SHPK me NIP/NUIS K67917301H, me adrese; Rruga: “Myslym Shyri” Blloku 1,Shkalla10, Apartamenti 168/1, Kati 1 Tirane, dhe me adrese; Rruga: Franc Jozef Shtraus, Nr pasurie: 5/3-N4, Kati 1. Lezhe.
	* * * (1)
	Operatori ekonomik “ANADA” SHPK  me nr. NIPT J71916003L dhe  “Shpresa” SHPK, me nr. NIPT K67917301H dhe me ofertë ekonomike 5,354,260 (pesë milion e treqind e pesëdhjetë e katër mijë e dy qind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH me adrese; Rruga: “Myslym Sh...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.05.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo - PO (1)
	Njoftimi i Riklasifikimit është bërë në datë 17.05.2019
	Ankesa: ka ose jo - JO
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i rruges ” Luigj Gurakuqi”( Prokurori-Ura e Cenit)
	 KEVIN KONSTRUKSION me nr nipti K71401004W   dhe vlere oferte 5.874.650( pesemilion e  teteqind e shtatedhjete e kater mije  egjashteqind e pesedhjete  leke
	 ALB TIEFBAU shpk me nr nipti J66703049Cdhe vlere oferte  5 262 150 ( pesemilion e dyqind e gjashtedhjete e dy mije e njeqind e pesedhjete leke
	Nuk ka .
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ALB TIEFBAU shpk me nr nipti J66703049Cdhe vlere oferte  5 262 150 ( pesemilion e dyqind e gjashtedhjete e dy mije e njeqind e pesedhjete leke
	leke është identifikuar si oferta e suksesshme.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.05.2019
	Ankesa: Nuk ka
	OE Nika sh.p.k. nuk ka paraqitur  :
	Deshmi e perfundimit te kualifikimit perkates per njerin nga  tekniket e ndertimit , kriter ky i kerkuar ne piken 2.3.3. germa d te kritereve tre vecanta te kualifikimit.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Adresa: Tirane, Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 23.05.2019
	Ankesa: Nuk ka patur ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.05.2019
	Ankesa: ka ose jo: Po
	SPITALI RAJONAL DURRËS
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 06.05.2019
	Ankesa: Ka pasur Ankesa
	SPITALI RAJONAL DURRËS (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :13.05.2019
	Ankesa: Ka Pasur
	REF-21285-05-09-2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  (Mbyllja e vleresmit te SPE)  16.05.2019  Ora  19.47
	Ankesa: ka ose jo Ankesa nuk ka pasur
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  (Mbyllja e vleresmit te SPE)  22.05.2019  Ora  00.48
	Ankesa: ka ose jo Ankesa nuk ka pasur (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  (Mbyllja e vleresmit te SPE)  22.05.2019
	Ankesa: ka ose jo Ankesa nuk ka pasur (2)
	AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
	AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.05.2019
	Ankesa:  JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.06.2019
	Ankesa: Nuk Ka
	Formulari i Njoftimit te Fituesit per tenderin “Blerje materiale pastrimi dhe detergjente” me burim financimi nga Buxheti i Bashkise
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.03.2019
	Ankesa: ka ose jo PO
	1. Kthella shpk me nr Nipti J69303023D me vlere oferte 7 383 395 ( shtate milion e treqind e tetedhjete e tre mije e treqind e nentedhjete e pese ) leke
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Kthella shpk me nr Nipti J69303023D me vlere oferte 7 383 395 ( shtate milion e treqind e tetedhjete e tre mije e treqind e nentedhjete e pese ) leke është identifikuar si oferta e suksesshme.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.06.2019 (1)
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  28.05.2019
	Ankesa: ka ose JO “ NUK KA ANKESA “
	1. Kthella shpk me nr nipti J69303023D me vlere oferte 11.426760 ( njembedhjete milkion e katerqind e njezet e gjashte mije e e shtateqind e gjashtedhjete leke ) leke
	2. Uleza Ndertim shpk me nr nipti J67902928O me vlere oferte 11.748 750( njembedhjete milion e shtateqind e dyzet e tete mije e shtateqind e pesedhjete )  leke
	Me date 25.05.2019 operatori ekonomik Kthella shpk ka paraqitur ne SPE Deklaraten e terheqjes nga oferta e dorezuar . Ne keto kushte komisioni i vleresimit te ofertave vendosi te refuzoje oferten  e paraqitur nga Kthella shpk pasi nuk mund te kualifik...
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Uleza Ndertim shpk me nr nipti J67902928O me vlere oferte 11.748 750( njembedhjete milion e shtateqind e dyzet e tete mije e shtateqind e pesedhjete )  leke është identifikuar si oferta e sukses...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.05.2019.
	Ankesa:Ska.
	Për:      “NRG” sh.p.k.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.04.2019
	Ankesa: PO
	Nga BOE ”AIR” sh.p.k. dhe ”TRULY NOLEN” sh.p.k.
	Nga OE ”FATOS LASHI”
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 07.05.2019
	Ankesa: Po
	Ka marrë përgjigje me datë 21.05.2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.05.2019
	Ankesa: ka ose jo: JO
	1. Uleza Ndertim shpk me nr nipti J67902928O dhe vlere oferte  4 199 040  ( kater milion e njeqind e nentedhjete e nente mije e dyzet ) leke
	2. Sark  shpk me nr nipti K52531415H dhe vlere oferte  4 146 494( kater milion e njeqind e dyzet e gjashte mije e katerqind e nentedhjete e kater )  leke
	Sark   shpk
	Per arsye se :
	Ne plotesim te kriterit te kerkuar ne piken
	Per sa me siper KVO cmon se nuk ploteson kriterin e caktuar ne piken 2.3.3 germa a
	Ne plotesim te kriterit te kerkuar ne piken 2.3.3germa d
	Per Karpentier
	Ka paraqitur kontrate pune me punonjesin Gjovalin Mali te pashoqeruar me Deshmi kualifikimi te sigurimit teknik per kete punonjes
	Ka paraqitur kontrate pune dhe deshmi kualifikimi  te sigurimit teknik per punonjesin Pellumb Kaci por nuk figuron ne listepagese ne te gjithe muajt e kerkuar
	Per manovrator
	Ka paraqitur kontrate pune  dhe deshmi te aftesise profesional;e per punonjesin Piro Gjoncaj por mungon deshmia e kualifikimit te sigurimit teknik per kete punonjes
	Ka paraqitur kontrate pune per punonjesin Taulant Xhafa dhe deshmine e aftesise profesioanale por mungon deshmia e kualifikimit te sigurimit teknik per kete punonjes
	Per tekniket e ndertimit
	Ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar vetem per nje teknik ndertimi Agim Kajolli ndersa ne kriterin e kerkuar ne piken 2.3.3 germa b jane kerkuar 2 teknike ndertimi
	Per sa me siper KVO cmon se nuk plotesoni kriterin e kerkuar ne piken 2.3.3 germa
	Komisioni i vleresimit te ofertave  mbeshtetur në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,  ku parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurim...
	Per  sa me siper oferta  e dorezuar nga subjekti Sark  shpk refuzohet .
	.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Uleza Ndertim shpk me nr nipti J67902928O dhe vlere oferte  4 199 040  ( kater milion e njeqind e nentedhjete e nente mije e dyzet ) leke  është identifikuar si oferta e suksesshme.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 27.05.2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.05.2019. (1)
	Ankesa: Nuk ka.
	Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.05.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo    Ka
	Ka marrë përgjigje nga KPP nëpërmjet vendimit 284/2019 dhe 284/3/2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Cërrik, më  05.06.2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.05.2019
	Ankesa: s’ka
	1-U skualifikuan operatori ekonomik “Euro Alb” sh.p.k. per keto arsye:
	2-U skualifikuan operatori ekonomik “KLOSI-R Company” sh.p.k. per keto arsye:
	3-U skualifikuan operatori ekonomik “ALEN - CO” sh.p.k. per keto arsye:
	4-U skualifikuan operatori ekonomik “HEST”sh.p.k. per keto arsye:
	5-U skualifikuan operatori ekonomik “I.T.E Grup”sh.p.k. per keto arsye:
	-Deklarata mbi permbushjen e kritereve te pergjithshme nuk eshte sipas shtojces nr.8 te DST pasi mungon pjesa ku autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.05.2019
	Ankesa: Nuk ka patur
	1. BOLT shpk me nr nipti K91517011V dhe vlere oferte 2 049 550 leke
	2. Fredi Elektronik me nr nipti K91803020F dhe vlere ofeerte 1 864 500leke
	3. Segment shpk me nr Nipti L21916035A dhe vlere oferte 2 162 000 leke
	4. Trinity Trade Company  me nr nipti K81630026U dhe vlere oferte 2 169 000 leke
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.05.2019
	Ankesa: Nuk ka patur ankesa (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.05.2019 (1)
	Ankesa: jo
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-21713-05-13-2019.
	SH.A UJESJELLES KANALIZIME GJIROKASTER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  29.05.2019
	Ankesa: nuk ka
	1. Bashkimi i operatoreve ekonomik Ndregjoni shpk me nr nipti K31329048I dhe Vllaznia Ndertim I.S shpk me nr nipti K77524909Q dhe vlere oferte 11 665 650 ( njembedhjete milion e gjashteqinde gjashtedhjete e pese mije e gjashteqind e pesedhjete )leke
	2. Kthella shpk me nr nipti J69303023D dhe vlere oferte te paraqitur 11 800 000 ( njembedhjete milion e  teteqind mije ) leke pa tvsh
	Nuk ka . (1)
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i operatoreve ekonomik Ndregjoni shpk me nr nipti K31329048I dhe Vllaznia Ndertim I.S shpk me nr nipti K77524909Q dhe vlere oferte 11 665 650 ( njembedhjete milion e gjashteqinde gjasht...
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.05.2019.
	Ankesa:  JO.
	BASHKIA POGRADEC (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _29.05.2019.
	Ankesa:  JO (1)
	BASHKIA POGRADEC (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  29.05.2019.
	Ankesa: JO (1)
	BASHKIA POGRADEC (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  29.05.2019. (1)
	Ankesa: JO (2)
	BASHKIA POGRADEC (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  29.05.2019. (2)
	Ankesa: JO (3)
	FORMULARI  I  NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  29.05.2019 (1)
	Ankesa: JO (4)
	Për: Toni Security shpk
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.05.2019
	Ankesa: ka ose jo  -  po
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 28.05.2019
	Ankesa: Jo
	Shtojca 12
	PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

	PORTI DETAR VLORË SH.A
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.05.2019 (1)
	Ankesa: JO (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 05.04.2019
	Ankesa: ka ose jo:PO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.05.2019
	Ankesa: ka ose jo NUK KA
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit:
	Loti 1: REF-17469-04-10-2019
	Loti 2: REF-17471-04-10-2019
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Emri    KRIJON   Shpk Nr. NIPT  K12023001A
	Adresa                         Rruga Todi Shkurti, Pallati 5/1, Shk.1, Ap.2 Tiranë.
	6. Vlera totale e kontratës: 3.972.647 (tre milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e dyzet e shtatë) leke.

	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Rruga (Macukulli vazhdim +Gjallica+Spahit)

	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (3)
	2.      Numri i Referencës: REF-23170-05-22-2019

