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Eshte skualifikuar ofertuesi i meposhtem:  Nuk ka te skualifikuar 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  SHENDELLI SH.P.K  me nipt 

K07924803N se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4 956 425 (katër miljonë e 

nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e njëzetë e pesë) leke pa tvsh është identifikuar si 

oferta e suksesshme.  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Memaliaj, adresa rruga Tafil Buzi, godina 

nr.7, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

 

 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.08.2018 

Ankesa: ka ose jo           S’ ka ankesa. 

 (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë   

 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

Për: “JUBICA” 

Rruga “Luigj Gurakuqi, Kuklei, nr 108, Shkoder 

 

Procedura e prokurimit:    Pune/   Procedure e Hapur 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-78064-07-05-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Permiresimi rifreskimi sinjalistikes Vertikale/Horizontale ne akset 

Kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore ne akset e rajonit verior, loti 1”  me fond limit 208 

163 877 lekë (pa përfshirë vlerën e TVSH-së).   

REF-78064-07-05-2018,  

 Afati i zbatimit te kontrates 8 muaj. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 09 Korrik 2018] [Nr.27] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x   

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.          JUBICA                  K26529001I 

      

Vlera    205.000.002   (dyqind e pese milion e dy) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka te skualifikuar. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  operatorin ekonomik “JUBICA” me 

adrese  Rruga “Luigj Gurakuqi, Kuklei, nr 108, Shkoder. se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 205.000.002    (dyqind e pese milion e dy)  ) lekë pa  tvsh/pikët totale të marra  

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Autoritetit Rrugor Shqiptar/ Sektori i Prokurimeve] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

[ vlera perkatese e shprehur ne fjalr dhe shifra ], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.08.2018 

 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE 
 

Për: KRIJON sh.p.k 

Rr.Todi Shkurti, Nr.5, Tiranë 

Procedura e prokurimit: E hapur,me objekt: “Blerje ene dhe materiale laboratorike” 

Numri i referencës së procedurës: REF-77568-07-03-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kohëzgjatja do te jete :  3 muaj nga data e lidhjes se kontrates  

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

Operatori Ekonomik “Krijon” sh.p.k 8.987.560 Leke pa Tvsh me nipt: K12023001A 

 

Skualifikuar: 

1.Operatori Ekonomik “Euromed” sh.p.k nuk ka paraqitur oferte me nipt: K34713401B 

2.Operatori Ekonomik “Atommed.al” sh.p.k nuk ka paraqitur oferte, nipt: L62207036Q 

 


	 Loti I. “Blerje e dy kabineteve per mbajtjen e reagenteve kimike dhe solventeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me fond limit 940 000 (nëntëqind e dyzetë mijë) lekë pa Tvsh.
	 Loti II. “Blerje bango laboratorike, kapa laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me fond limit 6 611 867 (gjashtë milion e gjashtëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh.
	 Loti III. “Blerje e aparatit GC për analizimin e gazeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me fond limit 7 336 700 (shtatë milion e treqind e tridhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind ) lekë pa Tvsh.
	 Loti IV. “Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë” me fond limit 1 121 055 (një milion e njëqind e njëzet e një mijë e pesëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh.
	 Loti I. “Blerje e dy kabineteve per mbajtjen e reagenteve kimike dhe solventeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me afat lëvrimi 75 (shtatëdhjetë e pesë) ditë nga nënshkrimi i kontratës.
	 Loti II. “Blerje bango laboratorike, kapa laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me afat lëvrimi 90 (nëntëdhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës.
	 Loti III. “Blerje e aparatit GC për analizimin e gazeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” me afat lëvrimi 90 (nëntëdhjetë) ditë nga lidhja e kontratës.
	 Loti IV. “Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë”Nga nënshkrimi i kontratës deri në 15 (pesëmbëdhjetë) Dhjetor.
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