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7. Data e lidhjes së kontratës : 07.08.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri          :   FEDOS shpk 

Adresa         :  Tirane Tirane  TIRANE Njesia Administrative Nr.2, Rruga George W.Bush, 

Ndertese Nr.5, Hyrja 5, Ap.17, 1017 

Nr. NIPT     :   K01514009I 

 

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 
 

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 

Faqja në Internet ___________________________________________ 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur  

 

3. Objekti  i kontratës: «Mirembajtje rutine e dimerore me performance rruga Korce – Erseke + 

rruga Unaza Erseke – Erseke + rruga K/Boboshtice -  Dardhe 55km» 

 

4. Numri i referencës së procedurës    REF- 73565 – 06 - 05 - 2018 

 

5. Fondi limit  43 083 920 lek pa tvsh 

 

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

  

   VleVlera 50 604 000   (me TVSH) Monedha leke 

    

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh            Monedha 

 

   

7. Data e lidhjes së kontratës 24.08.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit  

Emri     ”Niem”shpk &”Avdolli”sh.p.k. 

Adresa   Bilisht,Korce 

Nr. NIPT                     K 36609610Q, K14721001P 

 DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 

Adresa   ISH ZONA INDUSTRIALE GJIROKASTER 

Tel/Fax  084262529 
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E-mail   drjgjirokaster@arrsh.arrsh.gov.al 

Faqja në Internet ___________________________________________ 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur  

 

3. Objekti  i kontratës: «Mirembajtje rutine e dimerore me performance rruga K/Zemblak – 

K/Liqenas – Dogana Gorice  + rruga Libonik – Rrembec – Plase  + rruga Bilisht  - Baban  Hocisht  

55.6km» 

 

4. Numri i referencës së procedurës    REF- 73968 – 06 - 07 - 2018 

 

5. Fondi limit  42 809 584 lek pa tvsh 

 

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

  

    

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh            Monedha 

 

   

7. Data e lidhjes së kontratës 24.08.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit  

Emri     ”Artyka II”shpk &”Vashtemia”sh.p.k. 

Adresa    Bilisht,Korce 

Nr. NIPT                     K 26625603U, J 64106054Q 

 

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   aplasari@albaniandf.org 

Faqja në Internet www.albaniandf.org 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Tender i Hapur”. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rruga Qender Gose – Hekurudha - Gose e Madhe, 

Bashkia Rrogozhinë”. 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-76090-06-23-2018. 

 

5. Fondi limit:  79,997,650 (shtatëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e 

gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është: 16.209.062 lekë pa 

tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019. 

   Vlera 48 792 209   (me TVSH) Monedha leke 


	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83808-08-27-2018
	BASHKIA DROPULL
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-84051-08-29-2018
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	2. Referenca e procedures: REF-83942-08-28-2018
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-84111-08-29-2018
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (3)
	1.1 Emri dhe adresa e personit pergjegjes
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 14.08.2018
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.08.2018
	Ankesa: Jo
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.08.2018
	Ankesa: PO
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.08.2018 (1)
	Ankesa: PO (1)
	FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.07.2018.
	Ankesa: Nuk ka patur.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.08.2018
	Ankesa: Jo (1)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF 81955-08-03-2018
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Sark” sh.p.k. per keto arsye:
	-Nuk keni paraqitur shtojcen nr.4,vetdeklarim mbi plotesimin e kritereve te pergjithshme. -Inxhinieri I ndertimit A.Sila I paraqitur nga ana juaj ne deklarate nuk figuron ne listepagesa -Nuk eshte paraqitur kontrata e punes dhe diploma e drejtuesit te...
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.08.2018 (1)
	Ankesa: nuk ka patur
	Ankesa: ka ose jo. Jo
	BASHKIA LIBOHOVË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.08.2018
	Ankesa: ka ose jo Ka (BOE “TEA-D sh.p.k.” dhe “Cogren sh.p.k.”, me nr. NIPT-i K32522629L dhe J74818825K)
	DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.08.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo S’ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.08.2018
	Ankesa:  jo
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.08.2018 (1)
	Ankesa: JO (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.07.2018
	Ankesa:
	- Ka patur ankese nga operatori ekonomik "KASTRATI" shpk, me date 27.07.2018 dhe
	SHOQERIA “TRAJTIMI STUDENTEVE” SH.A GJIROKASTER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.08.2018 (2)
	Ankesa: ka ose jo___S’ka________
	INSPEKTORIATI QENDROR
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  20.08.2018
	Ankesa: Nuk ka pasur ankesa
	DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK LUSHNJE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë ___28..08.2018__
	Ankesa: ka ose jo_______jo_______
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 20.08.2018
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :20/08/2018
	Ankesa: ka ose jo:  Jo
	SPITALI  RAJONAL VLORE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06-06-2018
	Ankesa: ka ose jo_____KA PASUR ANKESA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë         20.08.2018
	Ankesa: Ska
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :  20.08.2018.
	Ankesa: Jo.
	QENDRA SPITALORE  “XH.KONGOLI”  ELBASAN
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.08.2018
	Ankesa: Nuk ka.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.08.2018
	Ankesa: ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.08.2018.
	Ankesa: PO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.08.2018
	AVOKATI I POPULLIT
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14/08/2018
	Ankesa: ka ose jo: Nuk ka
	Për:  Drini A   sh.p.k
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.08.2018
	Ankesa: ka ose jo______________
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria “B 360”shpk  s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik  kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualif...

	1-U skualifikua operatori ekonomik “Shamo Konstruksion” sh.p.k. per keto arsye:
	-Ne oferten tuaj keni gabim aritmetik ne masen 5.47% -Nuk keni paraqitur dokumentacion shoqerues per fadrome me goma,leje qarkullimi,taksa etj. -Mungon dokumentacioni per autobot uji
	2-U skualifikua operatori ekonomik“ Albavia”sh.p.k per keto arsye:
	-Nuk keni paraqitur deklarate nga administratori i shoqerise se plotesoni piken 2.3.3 te kapacitetit teknik(vetdeklarim per vleren e puneve ne nivel licence) -Sipas licences se punimeve NZ.2846/16 z.Genc Hafizi figuron si drejtues ligjor ndersa nuk fi...
	3-U skualifikua  bashkimi i operatoreve ekonomik “Kadia” sh.p.k. &“Rroku GUEST“ sh.p.k. per keto arsye:
	4-U skualifikua operatori ekonomik“ Nika”sh.p.k per keto arsye:
	5-U skualifikua operatori ekonomik“ Delia Impex”sh.p.k per keto arsye:
	6-U skualifikua operatori ekonomik“ Sark”sh.p.k per keto arsye:
	7-U skualifikua operatori ekonomik“ Varaku E”sh.p.k per keto arsye:
	8-U skualifikua  bashkimi i operatoreve ekonomik “Vellazeria” sh.p.k. &“Lala“ sh.p.k. per keto arsye:
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 20.08.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo : SKA
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.08.2018. (1)
	1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-80159-07-20-2018
	Loti 1: REF-80161-07-20-2018
	Loti 2: REF-80163-07-20-2018
	Nr. NIPT                     K73312401J & K32522629L
	KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT
	Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.  Contracting Authority
	National Statistical Institute of Albania
	2.  Nature of contract
	3.  Contract description
	The overall objective of the contract is to assist INSTAT in the preparation and implementation of the Population and Housing Census (PHC) 2020 providing expertise and capacity building for methodological issues of the implementation of PHC 2020 as we...
	4.  Indicative budget
	5.  Intended timing of publication of the contract notice
	1.  Contracting Authority (1)
	National Statistical Institute of Albania (1)
	2.  Nature of contract (1)
	3.  Contract description (1)
	The overall objective of the contract is to assist INSTAT in the preparation and implementation of the Population and Housing Census (PHC) 2020 communication and publicity campaign covering all the activities determined in the PHC Strategy and Plannin...
	4.  Indicative budget (1)
	5.  Intended timing of publication of the contract notice (1)

