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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

 
KOMUNA SHENGJIN 

Autoriteti Kontraktor : Komuna Shengjin 
 
Procedura e Prokurimit eshte : Procedure e hapur, elektronike. 
 
Objekti: “ Asfaltimi i Rruges Rrotondo Ishull.Shengjin-Stom ” (vazhdim).           
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	b. Kontrata e ngjashme me objekt “Për banesat sociale “me PIU Bashkia Dures, Impianti i furnizimit me uje +energji elektrike, + ashensor , nuk ka punime të ngjashme për instalimet e IT (Kompjuter +telefoni), ngrohje dhe MNZ. Gjithashtu kjo në kundersh...
	“Për kontratat e realizuara me institucionet publike , operatoret ekononomik duhet të paraqesin kontratën / kontratat të nëshkruara nga palët , situacionet përfundimtare , procesverbalin e marrjes në dorëzim  të shoqëruar me akt kolaudimin si dhe for...
	UZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “BIOMETRIC Albania” shpk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:
	1. “BIOCHEM NRP” sh.p.k                                               NIPT K31404135W
	1. “BIOCHEM NRP” sh.p.k                                               NIPT K31404135W
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “BIOCHEM NRP” sh.p.k është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	Vlera: 666 111 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtemijë e njëqind e njëdhjetë leke pa tvsh)
	Arsyeja:
	2. Operatori Ekonomik – Flonja sh.p.k. NIPT: J 71826003 M
	Vlera: 118 448 (njëqind e tetëmbëdhjetë mijë e katërqind e dyzet e tetë leke pa tvsh)
	Arsyeja:
	Operatorit ekonomik Ju kërkua që në datën 14.04.2015, ora 12.00, të paraqitet për të sqaruar ofertën anomalisht të ulët dhe nuk u paraqit.
	Vlera: 0 ( zero leke)
	Arsyeja:
	DREJTORIA E PËRGJITHËSHME  NR. 2 E PUNËTORËVE TË QYTETIT
	MEGATEK Çmimi total i ofertës pa  TVSH është 6 261 436 (gjashtë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e një mijë e katër qind e tridhjetë e gjashtë) leke.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqërinë MEGATEK SHA me adresë km  6 Superstrada Tiranë Durres,Tiranë se oferta e paraqitur  me një vlerë limit6 261 436 (gjashtë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e një mijë e katër qind e tridh...
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