
Buletini Nr. 31 datë  06 Gusht 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           403/488  

 

 

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

 

3.Objekti  i kontratës: “Blerje Materiale Ndërtimi (çimento, rërë, granil, tuba etj)” 

 

4.Numri i referencës së procedurës REF-77400-07-02-2018 

 

5.Fondi limit: 1 666 660 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë) lekë pa Tvsh. 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës: 1 941 392 (një milion e nëntëqind e dyzet e një mijë e 

treqind e nëntëdhjetë e dy) lekë me Tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 02.08.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit: 

Emri  “Ligus” shpk 

Adresa Rruga “Teodor Keko”, pallati 2 Art Konstruksion, ap 13, Kashar, Tiranë 

Nr. NIPT :L51523001S 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder  

Adresa   Lagjia:3 Heronjt,Rr.”At Zef Valentini”. 

Tel/Fax  42223345 

E-mail   drvshkoder.arrsh@arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër; “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  

rruga B.Curri - Valbonë, U.Bujan - Q.Morinë, Sopot-Kernajë, Mejdan -Tropoje-Bucaj 57.76 km”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit; REF-73295-06-04-2018. 

 

5. Fondi limit ; 115 670 208 leke pa tvsh (njëqind e pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e 

shtatëdhjetë mijë e dyqind e tetë) leke pa tvsh. 

 

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

  128 272 956  ( njëqind  e njëzet e tetë  milion e dyqind e shtatëdhjetë e dy mije e nëntëqind e 

pesëdhjetë e gjashtë)  leke me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 30.07.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 
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Emri   “FLORIDA” sh.p.k  

Adresa  Lgj;Dardania,Rr;Mic Sokoli,Bajram Curri 

Nr. NIPT          J79602604P 

 

 

 

ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME 

TIRANË 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Adresa   Rr. “Jordan Misja”, Tiranë 

Tel/Fax  237257/234419 

Faqja në Internet www.zrpp.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedurë e hapur (procedurë elektronike) 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerje tonera 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF- 64009-04-19-2018 

 

5. Fondi limit: 8.850.000 (tetë milion e tetëqind e pesëdhjet mijë) lekë PA TVSH 

 

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

Vlera 10.200.000 (dhjetë milion e dyqind mijë) Lekë me TVSH 

 

7. Data e lidhjes së kontratës:05/07/2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit 

Emri    INFOSOFT OFFICE sh.p.k 

Adresa   Kodër Kashar, Autostrada TR-DR, Km.8, Tiranë 

Nr. NIPT                     J62426002Q 

 

 

BASHKIA PEQIN 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Peqin 

Adresa   Bulevardi Mustafa Gjinishin ,Qyteti Peqin 

Tel/Fax  0693761511 

E-mail   Bashkiapeqin@yahoo.com 

Faqja në Internet Bashkiapeqin.gov.al 

 

2.  Llojiiprocedurës:  Kerkese per propozim 

 

http://www.zrpp.gov.al/

	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
	Emri    Universiteti Mjekësisë Tiranë
	 Loti I. “Shërbim mirëmbajtje për Spitalin Psikiatrik Sadik Dinçi Elbasan” me fond limit   5 498 177 lekë pa Tvsh.
	 Loti II. “Shërbim i lyerjeve dhe mirëmbajtje për Spitalin Rajonal Berat” me fond limit     2 266 666 lekë pa Tvsh.
	 Loti III. “Shërbim i mirëmbajtje për Spitalin Rajonal Lezhë” me fond limit 1 250 000 lekë pa Tvsh.
	 Loti IV. “Shërbim i lyerjeve për Spitalin Rajonal Fier, për godinën e poliklinikës Fier dhe godinën e pediatrisë” me fond limit 2 684 526lekë pa Tvsh.
	 Loti V. “Shërbim i mirëmbajtjes ndërtesash MBZHRN-në” me fond limit 4 992 110 lekë pa Tvsh.
	 Loti VI. “Shërbim i mirëmbajtje për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale” me fond limit 1 816 722 lekë pa TVSH.
	 Loti VII. “Shërbim lyerje ndërtesash për Spitalin Rajonal Durrës” me fond limit                                 3 788 660 lekë pa TVSH.
	 Loti VIII. “Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e ndërtesës së Ministrisë së Mbrojtjes” me fond limit 1 250 000 lekë pa TVSH.
	 Loti IX. “Lyerje dhe shërbim mirëmbajtje për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit” me fond limit 8 024 971 lekë pa TVSH.
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit     Për LOT  I  : REF – 80984-27-07-2018
	Për LOT II: REF – 80986-07-27-2018
	4.Numri i referencës së procedurës/lotet:
	Loti 1- REF-81725-08-02-2018
	Loti 2- REF-81727-08-02-2018
	Loti 3- REF-81729-08-02-2018
	Loti 4- REF-81731-08-02-2018
	Loti 5-REF-81733-08-02-2018
	Loti 6- REF-81735-08-02-2018
	Emri    Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
	Ankesa: ka ose jo Ankesa NUK ka patur
	 Nuk ploteson piken 2 Kapaciteti Teknik shtojca 8 e DST Vertetimi i Policise i leshuar para 3 muajve te dates se hapjes se ofertave.

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.07.2018
	Ankesa: Nuk ka patur
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018
	Ankesa: PO
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik G & L shpk, e protkollokuar me me numer 5096/2 prot, datë 10.07.2017.
	Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi.
	Me date 17.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik NOVATECH STUDIO shpk, e protkollokuar me me numer 5238 prot, datë 13.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, NUK i eshte pranuar ankesa.
	Me date 17.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (1)
	Eshte kryer rivleresimi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  17.07.2018.
	Ankesa: JO
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (1)
	Ankesa: PO (1)
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik G & L shpk, e protkollokuar me me numer 5096/2 prot, datë 10.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 17.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik NOVATECH STUDIO shpk, e protkollokuar me me numer 5238 prot, datë 13.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, NUK  i eshte pranuar ankesa.
	Me date 17.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (2)
	Eshte kryer rivleresimi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  17.07.2018. (1)
	Ankesa: JO (1)
	Loti8Gjaku dhe organet formuese PhytomenadionVitamin K100mg/1ml Flakon/ampule.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.07.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo;Ankesa nuk ka.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.07.2018.
	Ankesa: JO (2)
	PESHKOPI, LAGJJA "NAZMI RUSHITI", BULEVARDI "NAZMI RUSHITI", AMBIENT BIZNESI NË KATIN E PARË, NDËRTESA ME NUMËR PASURIE NR.11/48-NP, ZONA KADASTRALE NR.2932
	* * *
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.07.2018
	Ankesa: ka ose jo  nuk KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.07.2018 (1)
	Ankesa:Nuk  ka
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.07.2018 (2)
	Ankesa: Nuk ka pasur.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.07.2018 (3)
	Ankesa: nuk ka patur
	SPITALI  RAJONAL VLORE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20-07-2018
	Ankesa: ka ose jo_____ NUK KA ANKESA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.07.2018
	Ankesa: JO (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.07.2018
	Ankesa: Jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Ankesa: Ankimim nga operatori ekonomik  “Nika” Shpk  Shkodër  me formularin sipas DST,  datë 11.07.2018, protokolluar në Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit Korçë me nr. 346 prot., datë 13.07.2018.
	Ka marrë përgjigje në datë  : 16/07/2018
	DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.07.2018 (2)
	Ankesa: ka ose jo  JO
	DREJTORIA E SHISH LUSHNJE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.07.2018
	Ankesa: ka ose jo______________
	MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.07.2018
	Ankesa: ka ose jo jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.07.2018.
	Ankesa: Nuk ka
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k. per keto arsye:
	2-U skualifikua operatori ekonomik “ELDA-VL” sh.p.k. per keto arsye:
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 23.07.2018.
	Ankesa: Jo (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (2)
	Ankesa: PO (2)
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik G & L shpk, e protkollokuar me me numer 5096 prot, datë 10.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 20.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik NOVATECH STUDIO shpk, e protkollokuar me me numer 5236 prot, datë 13.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 20.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	Eshte kryer rivlereismi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  20.07.2018.
	Ankesa: JO (4)
	Perderisa te dy operatoret ekonomike pjesemarres, ankimues dhe me pas kualifikues ishin me oferta me vlere te njejte, u hodh shorti dhe futuesi u percaktua operatori ekonomik NOVATECH STUDIO  shpk.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (3)
	Ankesa: PO (3)
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik G & L shpk, e protkollokuar me me numer 5096 prot, datë 10.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 20.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (1)
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik NOVATECH STUDIO shpk, e protkollokuar me me numer 5236 prot, datë 13.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 20.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (1)
	Eshte kryer rivlereismi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  20.07.2018. (1)
	Ankesa: JO (5)
	Perderisa te dy operatoret ekonomike pjesemarres, ankimues dhe me pas kualifikues ishin me oferta me vlere te njejte, u hodh shorti dhe futuesi u percaktua operatori ekonomik NOVATECH STUDIO  shpk. (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (4)
	Ankesa: PO (4)
	Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. (1)
	Me date 20.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	Eshte kryer rivleresimi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  20.07.2018.
	Ankesa: JO (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (5)
	Ankesa: PO (5)
	Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. (2)
	Me date 20.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (1)
	Eshte kryer rivleresimi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  20.07.2018. (1)
	Ankesa: JO (7)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (6)
	Ankesa: PO (6)
	Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. (3)
	Me date 18.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	Eshte kryer rivleresimi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  18.07.2018.
	Ankesa: JO (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (7)
	Ankesa: PO (7)
	Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. (4)
	Me date 18.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (1)
	Eshte kryer rivleresimi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  18.07.2018. (1)
	Ankesa: JO (9)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (8)
	Ankesa: PO (8)
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik NOVATECH STUDIO shpk, e protkollokuar me me numer 5234 prot, datë 13.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 18.07.2018, i eshte kthyer pergjigje.
	Eshte kryer rivlereismi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  18.07.2018.
	Ankesa: JO (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  06.07.2018 (9)
	Ankesa: PO (9)
	● Ka paraqitur ankese operatori ekonomik NOVATECH STUDIO shpk, e protkollokuar me me numer 5234 prot, datë 13.07.2017.  Me vendim te K.SH.A, i pranohet ankesa dhe kualifikimi. Me date 18.07.2018, i eshte kthyer pergjigje. (1)
	Eshte kryer rivlereismi dhe njoftimi per riklasifikim është bërë në datë  18.07.2018. (1)
	Ankesa: JO (11)
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument  për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka O.E. që është I rregjistruar në Shqipëri”
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument  për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme ne vleren 40 % te fondit limit qe konkurron te kryera gjate tre viteve te fundit”.
	• O.E. nuk ka paraqitur dokument  për kriterin “Kërkohet që ofertuesi të paraqesë kopje të vërtetuara të bilanceve, nga Drejtoria Rajonale Tatimore e rrethit perkates, per nje nga vitet 2014, 2015, 2016”.
	DREJTORIA E SHERBIMEVE QEVERITARE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 20/07/2018
	Ankesa: ka ose jo:  Jo
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Nika” sh.p.k. per keto arsye:
	2-U skualifikua operatori ekonomik “Lacaj” sh.p.k. per keto arsye:
	3-U skualifikua operatori ekonomik “Bena-Thanza” sh.p.k. per keto arsye:
	4-U skualifikua operatori ekonomik “Kadia” sh.p.k. per keto arsye:
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	- Ofertuesi R.S. &M me vlere te ofertes 15’455’000 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit pasi ne Shtojcen 12, “SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT”, Sasia e mallit që kërkohet ne preventivin e peposhtem:
	ofertuesi R.S. &M, ka ndryshuar sasite e preventivit. KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

	Operatoret       “EUROGJICI   ” Sh.p.k,   “POLSAIZ  ” Sh.p.k, “FORCE  SECURITY 2004” SH.P.K:   Nuk kane respektuar detyrimet per pagen minimale ditore ne perputhje me VKM nr.399, date 3.5.2017, nuk ka respektuar detyrimet per shtesat per turnin e II d...
	Njoftimi i Klasifikimit: është bërë në datë  12/02/2018 dhe  njoftimi i dyte  ne zbatim te Vendimit te Komisionit te prokurimit Publik  nr 210/2018  date  19/04/2018,njoftimi trete  ne zbatimt  te vendimit te Komisionit  te prokurimit  publik  478/201...
	Ankesa: Ka pasur Ankesa    2 operatorë
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	PETROL ALBA SH.A.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë fillimisht me datw 23.03.2018 dhe pas rivlerwsimit në datë: 25.07.2018
	Ankesa: ka
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.07.2018
	Ankesa: ka ose jo NUK KA PASUR ANKESA
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Nika” sh.p.k. per keto arsye: (1)
	2-U skualifikua operatori ekonomik “Lacaj” sh.p.k. per keto arsye: (1)
	3-U skualifikua bashkimi i operatoreve  ekonomik “Bena-Thanza”sh.p.k&”Delia Impex”sh.p.k per keto arsye:
	4-U skualifikua operatori ekonomik “Kadia” sh.p.k. per keto arsye: (1)
	-Shtojca per specifikimet teknike dhe konfliktin e interest nuk eshte sipas formatit te DST - Deklarata per kontratat qe keni në proçes dhe/ose jeni shpallur fitues nuk eshte plotesuar sipas shtojces se publikuar ne DST
	5-U skualifikua bashkimi i operatoreve  ekonomik “Konstruksion 04”sh.p.k.&”K.M Konstruksion”sh.p.k per keto arsye:
	6-U skualifikua operatori ekonomik “Merigeni”   sh.p.k. per keto arsye:
	FORMULARI  I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.08.2018
	Ankesa: Nuk ka patur (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.08.2018 (1)
	Ankesa: Nuk ka patur (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.08.2018 (2)
	Ankesa: Nuk ka patur (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.07.2018.
	Ankesa: JO (12)
	Ankesa: ka ose jo;Ankesa nuk ka. (1)
	Ankesa: ka ose jo;Ankesa nuk ka. (2)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Tel/Fax  04  2372912
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	Adresa             Peshkopi, Lagjja "Nazmi Rushiti", Bulevardi " Ambient biznesi në katin e parë,
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74242-06-11-2018.
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF -72701 – 5-31-2018
	BASHKIA MALESI E MADHE
	2.      Numri i Referencës: REF-76993-06-28-2018
	BASHKIA LIBRAZHD
	.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)

