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4. Numri i referencës së procedurës/lotit:  Nr. REF65462-04-26-2018 

 

5.Fondi limit: 5'500’000 (Pesë milion e pesëqind mijë) Leke pa T.V.SH. 

Burimi i financimit – Fondet e Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a 

 

6.Vlera totale e kontratës: 5’316’344 (pese milion e treqind e gjashtembedhjete mije e treiqnd e 

dyzet e kater) lekë pa TVSH dhe 6’379’612,8 (gjashte milion e treqind e shtatedhjete e nente mije e 

gjashteqind e dymbedhjete presje tete) lekë me TVSH. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës:  Datë05/12/2018Nr.2404Prot. 

 

8. Kontraktori/et,adresa,nipt:Operatoriekonomik,:“ADEL CO” shpk, NIPT : L22117021M  

me adresë: Rruga:”Muhamet Gjollesha”, Zogu Zi, Tiranë. 

 

 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 " Lezhë-Nënkalimi Milot, Lidhja e 2 urave-K/Pllanë - U.Zogut, Lezhë-H.Gjuetisë, Vain-

Bilanc, U.Drojes-Milot, Laç- Patok, Balldre-B Juge 77.85 km”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit; REF-74155-06-08-2018 

 

5. Fondi limit ; 72 794 063  (shtatedhjete e dy milion e shtateqind e nentedhjete e kater mije e 

gjashtedhjete e tre) leke pa Tvsh/Buxheti i Shtetit.     

 

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

 82 983 230 (tetëdhjetë e dymilion nëntëqind tetëdhjetë e tremijë e dyqind e tridhjetë) leke me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 04.12.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri   “IRIDIANI” sh.p.k NIPT    K48130550S 

Adresa  Lgj. Beslidhja”,God.perballë Gjykates se Rrethit Gjyqësor Lezhe Nr.  

   dhe                                          

 Emri                 “KOMBEAS”sh.p.k NIPTI K88103301J 

 Adresa               Rr. “ Dod Lleshi”, Prozhme, Milot 
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	6-U skualifikua bashkimi i operatoreve ekonomik”S.M.O. Vataksi” sh.p.k NUIS  L 47022001 J& “S.M.O. Union”sh.p.k NUIS  J 66902042 Q per keto arsye:
	1-Shoqeria S.M.Vataksi nuk ka paraqitur shtojcen nr.11 te dst per punet ne proces. 2- Deshmite per teknike ndertimi paraqitur nga shoqeria Shoqeria Vataksi sh.p.k jane thjesht per teknike por nuk specifikohet se cfare teknikesh jane.Gjithashtu profesi...
	7-U skualifikua operatori ekonomik“ PE-VLA-KU”sh.p.k. per keto arsye:
	-Keni gabim ne strukturen e preventivit pasi ne zerin transport dheu me auto deri 5 km keni vendosur 420 m3 nga 3200 m3 te parashikuara ne preventivin e publikuar nga AK.Tek zeri I preventivit F.V kabell bakri 3x1.5mm2(tipi NO U-k) keni vendosur 20 ml...
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	Jane  respektuar afati e ankimimit prane KPP.
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	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 23.11.2018
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  20.11.2018
	Ankesa: ka ose jo: nuk ka ankesa te dorezuara ne perputhje me ligjin nr 9643 dt 20.11.2006” Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar
	Për: Operatorin “MUHOPLUS LTD” sh.p.k. NIPT L52317046G.
	Adr:   Njesia Bashkiake nr.7, Rruga “Ded Gjo Luli”, Pall. Nr. 2, Shk.3, Ap. 4, Tiranë.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin “MUHOPLUS LTD” sh.p.k. NIPT L52317046G, Adr: Njesia Bashkiake nr.7, Rruga “Ded Gjo Luli”, Pall. Nr. 2, Shk.3, Ap. 4, Tiranë, [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se ofert...
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	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.11.2018
	Ankesa: ka ose jo NUK KA
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-91360-10-24-2018.
	1. ELDA-VL shpk  me nr nipti K67106202W ,
	Per arsye se :
	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese
	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike (1)
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	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.11.2018
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	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	Loti I: KOMPJUTERA, SERVER DHE ROUTER
	AGJENCIA E MIREQENIES DHE KUJDESIT SOCIAL GJIROKASTER (3)
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	DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE
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	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.11.2018
	Ankesa: ka ose jo JO (1)
	Tiranë më 04/12/2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 21.11.2018
	Ankesa: Jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 21.11.2018.
	Ankesa: Jo (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.11.2018
	Ankesa: ka ose jo
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 23.11.2018 (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 19.11.2018
	Ankesa:  Nuk ka patur ankesa te dorezuara ne perputhje me ligjin nr 9643 dt 20.11.2006” Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.11.2018.
	Ankesa: Nuk ka.
	Numri i referencës së procedurës: REF-92903-11-06-2018
	Loti nr. I me objekt “Blerje mallra ushqimore, rezervë shteti” : REF-92905-11-06-2018
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  04.12.2018.
	Numri i references së procedurës/lotit: REF-90909-10-22-2018
	1-U skualifikua operatori ekonomik “Sulollari-Klima” sh.p.k. per keto arsye:
	FORMULARI  I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	1. EXIMOIL Sh.a me numër Nipti:  K91715006E me ofertë ekonomike 180,750          (Njëqindetetëdhjëtemijëeshtatëqindepesëdhjetë) Lekë pa TVSH.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë " EXIMOIL Sh.a me numër Nipti:  K91715006E se oferta e paraqitur prej 180,750   (Njëqind e tetëdhjetëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH. është identifikuar si oferta e suksesshme.
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	Cerrik me 27.11.2018
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	Ankesa: JO (1)
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.11.2018
	Ankesa: JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (1)
	- Kompania “ALBA MEDIA” Sh.p.k., nuk ka paraqitur ofertë dhe as dokumentacion kualifikues, për pasojë nuk plotëson asnjë nga kriteret e kërkuara.
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	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
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	1. A&T SHA me numër Nipti:  L32320008H  oferta për marzhin e fitimit:7.6 %(shtatë pikë gjashtë përqind)
	2. Euro Oil me numer Nipti: L32230076S & Das OIL shpk me numër Nipti: L52230020G oferta për marzhin e fitimit: 8% (tetë përqind)
	3. Shpresa – Al  me numër  Nipti: K31321021N oferta për marzhin e fitimit: 18.01 %
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	Ankesa: Jo (2)
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