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Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë Drejtorise së Prokurimit Publik të Albpetrol sha, rruga 

Fier – Patos km 7, Fier, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 

(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

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

anullohet, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.06.2018. 

Eshte paraqitur ankese prane AK nga operatori ekonomik “R&R Kompani” shpk dhe ka marre 

pergjigje me date 05.07.2018, me pas eshte paraqitur ankese prane KPP nga operatori ekonomik 

“R&R Kompani” shpk dhe ka marre pergjigje me vendimin nr. 580/2018 te Komisionit te 

Prokurimit Publik. 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:       BASHKIMI I OPERATORIN EKONOMIK   “EVEREST” & 

                                                   “AURORA KONSTRUKSION” 

Kamzës, Fabrika ne Rrugën Nacionale, pranë nyjes së Betonit, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit:    Punë/   Procedure e Hapur 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-79745-07-18-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Vendosja e Mbikalimeve ne aksin rrugor Thumanë – Milot dhe 

Kukës -Morine”,  me fondin limit: 372,739,264.80 lekë pa TVSH. Numri i referencës së 

procedurës: REF-79745-07-18-2018  Afati i zbatimit te kontrates 10 muaj. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 23.07.2018] [Nr.29] 

 

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.          “EVEREST” &”AURORA KONSTRUKSION”          J78311921L / K02017003I 

      

Vlera      365.260.224 (treqind e gjashtedhjete e pese milion e dyqind e gjashtedhjete mije e dyqind 

e njezete e kater) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: nuk ka te skualifikuar 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  bashkimin e operatoreve .          

“EVEREST” &”AURORA KONSTRUKSION me adrese  Kamzës, Fabrika ne Rrugën 
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Nacionale, pranë nyjes së Betonit, Tiranë. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  

365.260.224 (treqind e gjashtedhjete e pese milion e dyqind e gjashtedhjete mije e dyqind e njezete 

e kater)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 04.09.2018 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KUKËS 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Kukes me 13.09.2018         

Për: “GENIUS shpk” me adrese : Tirane Kavaje KAVAJE Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, 

Laboratori perballe ish Spitalit 

 

Procedura e prokurimit:“Blerje Kite dhe Reagente per nevojat e Spitalit Kukes e ndare ne 

lote”. 
Numri i referencës së procedurës/lotit:Numri i referencës së procedurës  REF-63241-04-17-2018 

loti 1.Kite 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit per Loti 1 .Kite  me fond limit 2.623.850 (dy milione 

e gjashteqind e njezet e tre mije e teteqind e pesedhjete) leke pa TVSH me burim financimi 

Buxheti i Shtetit zhvilluar me date 07.05.2018. 

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: 

 

1.  Krijon shpk                                                                 K12023001A 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 1.998.555(nje milione e nenteqind e nentedhjete e tete mije e peseqind e pesedhjete e 

pese)leke pa Tvsh 
          (me numra dhe fjalë)  

2. Genius Shpk                                                       K63121801C 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 2.616.155(dy milione e gjashteqind e gjashtembedhjete mije e njeqind e pesedhjete e 

pese)leke pa Tvsh 
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	KESHILLI I QARKUT ELBASAN
	 Skrap Alumin 11.410,45 kg
	 Skrap Bakri 293,6 kg
	 Skrap Plumbi 1.441 kg
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