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8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    GEGA CENTER GKG  

Adresa   Rruga “Ali Demi”, godina nr.110,  Tiranë  

Nr. NIPT       K66801001T 

 

 

BASHKIA PATOS 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Patos 

Adresa   Lagja “Naftetari”, Rruga “Unaza” 

Tel/Fax                   069 73 97 342 

E-mail                         danielakukaj @gmail.com 

Faqja e Internetit www.bashkiapatos.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Tender i hapur” 

 

3. Objekti  i kontratës: “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-21292-05-09-2019 

 

5. Fondi limit: 74.258.784 (shtatëdhjete e katër milion e dyqind e pesëdhjetë e tetë mijë  e 

shtatëqind e tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH  

 

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

Vlera me TVSH: 85,964,816 (tetëdhjetë e pesë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e 

tetëqind e gjashtëmbedhjetë) lekë  me  Tvsh, 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 24.09.2019 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit 

Emri : “Bashkimi Operatorëve Ekonomik    GLAVENICA  Shpk Ballsh me nr.Nipt-i K17710805A 

perfaqesuar nga  Z.Agim BARAJ & shoqerise ARKONSTUDIO Shpk Tiranë me nr. Nipt-i 

L42019004I perfaqesuar nga Z. Nasjel Cico & shoqërisë “SHENDELLI” Shpk Fier perfaqesuar  

nga Z. Yzedin Bozhaj me nr.Nipti  K07924803N  

Adresa: GLAVENICA Ballsh Lagjja "5 Shkurti",Bulevardi "4 Heronjtë", godina nr.2, ap.3, kati.4:                                                           

SHENDELLI" Sh.p.k Fier me adresë Rr. Miço Papuçiu ; Lagjja Kastriot 

ARKON STUDIO" Sh.p.k. Tiranë me adresë Tirane Njesia Adm.5, rruga Brigada VIII, ZK.8270 

 

 

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   drejtoriaerajonitjugor@arrsh.arrsh.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur (Marreveshje kuader) 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër : «Mirembajtje rutine e dimerore me performance aksi 

rrugor  K/Strelce – K/Maliq i Oparit (rruga zevendesuese M 03) + aksi rrugor Shkembi i Dobercanit 

– K/Gramsh19.3km» 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotitREF -33430 -08 - 13- 2019 

 

5. Fondi limit 8 823 760 lek pa tvsh 

 

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

    

Vlera 10 456 128(me TVSH) Monedha lek_ 

    

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

7. Data e lidhjes së kontratës25/09/2019 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    ”2 T ” shpk 

Adresa   Rruga ”Asim Vokshi” Nd14, H 4 ,Ap.4 Tirane 

Nr. NIPT                     K01731001M 

 

 

GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR FIER 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier 

Adresa   Lagja ”29 Nentori”  

Tel/Fax  034222313 

E-mail   gjykata_fier@hotmail.com 

Adresa e Internetit www.gjykata.org/gjykatafier 

 

2.  Llojiiprocedurës:  Kerkese per propozim 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Shërbimi I ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private" 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-22755-05-20-2019 

 

5. Fondi limit 2.366.292(dymilion e treqind e gjashtedhjete e gjashte mije e dyqind e nentedhjete e 

dy) lekë pa TVSH. 

 


	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-36610-09-20-2019
	4 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-36646-09-22-2019
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	Emri :            Bashkia Patos
	Adresa:          Lagja “Naftëtari”, rruga “Unaza”
	E-mail :          danielakukaj@gmail.com
	Cel:                  069 73 97 342
	Faqja e Interneti : www.bashkiapatos.gov.al
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	BASHKIA PATOS
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (3)
	Emri :            Bashkia Patos (1)
	Adresa:          Lagja “Naftëtari”, rruga “Unaza” (1)
	E-mail :          danielakukaj@gmail.com (1)
	Cel:                  069 73 97 342 (1)
	Faqja e Interneti : www.bashkiapatos.gov.al (1)
	4.Numri i referencës së procedurës  REF-37093-09-24-2019
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit    Ref-36862-09-24-2019
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  ”Materiale Elektrike”
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-37413-09-26-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _09.09.2019
	Ankesa: ka ose jo___nuk    ka .
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 12.09.2019
	Ankesa: nuk ka patur
	1. Shoqëria “FLED”      me ofertë 7,527,477 lekë pa tvsh
	2. B.O.E  “SARDO”&”BEQIRI“    me ofertë 9.177.666 lekë pa tvsh
	- Për mjetet “Kamion me kapacitet mbajtes dhe veteshkarkues mbi 7,5 - 18 Ton, mjeti me targa AA086OE, është mbi kapacitet, kurse mjetit AA647DA i mungon leja e transportit
	3. SHOQËRIA “SARK”     me ofertë 9,146,471 lekë pa tvsh
	- Në dokumentat që ka paraqitur për 1 Teknik te mesem ndertimi, kontrata e punës është e pashoqëruar me diplomë.
	- Nuk ka paraqitur dokumentacion që të provojë se 1 Inxhinier i stafit teknik te jete i pajisur me certifikata/deshmi  te sigurimit teknik
	- Nuk ka paraqitur dokumentacion  për 4 manovratore per makinerite e renda, por për dy pasi të tjerët janë të papajisur me dëshmi manovrimi sipas dispozitave nënligjore në fuqi.
	- Për mjetet “Kamion me kapacitet mbajtes dhe veteshkarkues deri 3,5 – 7,5 Ton”, nga tre që ka paraqitur, dy prej tyre janë nën kapacitetin e kërkuar në dst (FR3215, AA408VN).
	- Për mjetet “Kamion me kapacitet mbajtes dhe veteshkarkues mbi 7,5 - 18 Ton, për një mjet që ka paraqitur dokumentacion AA673TY, është mbi kapacitet.
	5. Shoqëria “2 Z KONSTRUKSION”
	- Nuk ka paraqitur dokumentacion  për 4 manovratore per makinerite e renda, por vetëm për një.
	- Mjeti Autobot me targa AA207IY është pa leje transporti
	- Nuk ka paraqitur 2 kamionë me kapacitet mbajtes dhe veteshkarkues deri 3,5 – 7,5 Ton, pasi edhe mjeti me targa FR6168 nën kapacitetin e kërkuar në kriterin e kualifikimit.
	6. Shoqëria “6D-PLAN” nuk ka paraqitur ofertë dhe dokumentacion
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.09.2019.
	Ankesa: JO
	Për: [AROIL COMPANY sh.p.k, me adresë: Korçë Bulgarec Dishnice, Zona industriale, km 3 i rrugës nacionale Korçë - Bilisht, në krah të karburant Alpet, me nr. zone kadastrale 1101 dhe nr. pasurie 204/55]
	Loti II – REF-31329-07-24-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 13.09.2019
	Ankesa: nuk ka.
	DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 16/09/2019
	Ankesa: ka ose jo:  Jo
	 Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4, gërma “d”, të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, pasi drejtusi teknik Naim Baci, është deklaruar dhe nga operatori “Rean 95 “si specialist”.
	 Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4, gërma “e”, të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, pasi Esperti MNZ nuk figuron në listpagesë.
	 Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4, gërma “d”, të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, pasi nuk ka një arkitekt  si drejtues teknik.
	 Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4, gërma “e”, të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, pasi nuk ka paraqitur një Ekspert Mkz (Diplomë +leje ushtrimi profesioni).
	 Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4, gërma “d”, të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, pasi nuk ka një arkitekt  si drejtues teknik. (1)
	 Në kontratën e bashkëpunimit me Nr 20232 rep dhe Nr 387 kol, nuk janë përcaktuar konkretisht puna që ka marrë të kryejë cdo operator ekonomik, por janë mjaftuar vetëm në ndarjen e përqindjes së bashkëpunimit, kjo në kundërshtim me Vendimin Nr.914, d...
	 Në kontratën e bashkëpunimit me Nr.2003 rep dhe Nr.376 kol, nuk janë përcaktuar konkretisht puna që ka marë të kryejë cdo operator ekonomik, por janë mjaftuar vetëm në ndarjen e përqindjes së bashkëpunimit, kjo në kundërshtim me “Vendim nr. 914, dat...
	 Për operatorin “HE & Sk 11” shpk, Sigurimet shoqërore për Drejtuesin Teknik Jorgo Xuhano për muajin Shkurt  - Korrik 2019 (për me shumë se dy muaj rresht) paguhen nën pagën minimale, në kundërshtim kjo me nenin 45, pika 2 gërma d) i LPP.
	 Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4, gërma “d”, të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, pasi Drejtuesi teknik 1 (një) Arkitekt nuk figuron në listpagesa me kohë të plotë pune.
	 Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4, gërma “d”, të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, pasi nuk ka një arkitekt  si drejtues teknik. (2)
	Ankesa: Ka patur në AK, kthyer përgjigje datë 12.09.2019.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 16.09.2019
	Ankesa: Nuk ka patur ankesa
	Tiranë, më 24.09.2019

	Ankesa: nuk ka patur.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 09.09.2019
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka
	KESHILLI I QARKUT VLORE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.09.2019
	Ankesa: ka ose jo   JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________
	Ankesa: ka ose jo: JO
	SPITALI RAJONAL VLORË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.09.2019
	Ankesa: ka ose jo : Nuk ka ankesa
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.08.2019.
	Ankesa: Po
	Formulari i ankeses nr 3077 , dt 03.09.2019 i paraqitur nga OE Meni shpk
	Formulari i ankeses nr 3081, dt 03.09.2019  i paraqitur nga OE Kevin Konstruksion shpk
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17/09/2019
	Ankesa: ka ose jo
	BORDI I KULLIMIT LEZHE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.09.2019
	Ankesa: ka ose jo JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  17.09.2019.
	Ankesa: Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesmarrëse në këtë procedure prokurimi në mbështetje të nenit 63 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, nuk është paraqitur asnjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktor n...
	Për: Operatorin ekonomik “Infosoft office” shpk
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.09.2019 (1)
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	Tiranë më, 25/09/2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.09.2019 (1)
	Ankesa: Nuk ka.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 12.06.2019.
	Ankesa: Po (1)
	Është paraqitur ankesë nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “ DOKSANI-G ”  sh.p.k & VARAKU.E sh.p.k me formularin e ankesës datë 13.06.2019 me prot.tonë nr. 2017  datë 13.06.2019
	Ka marrë përgjigje: Po me shkresën e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave nr.2017/2   prot. datë 19.06.2019 i cili vendosi lënien në fuqi të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
	DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 18/09/2019
	Ankesa: ka ose jo:  Jo (1)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24725-05-30-2019
	1-U skualifikua operatori ekonomik“ Sark” sh.p.k. per keto arsye:
	2-U skualifikua operatori ekonomik“ Alb-Konstruksion” sh.p.k. per keto arsye:
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Ankesa: ka ose JO
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	2.      Numri i Referencës: REF-35638-09-11-2019
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	NJOFTIMI I ANKANDIT TË KATERT
	NJOFTIM I ANKANDIT TË TRETE
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	ANULLIM ANKANDI
	ANULLIM ANKANDI (1)
	ANULLIM ANKANDI (2)
	1. Sipërfaqja e nevojshme për parkimin e automjeteve të bashkise eshte  1000 m2.
	2. Sipërfaqja për venddepozitimin dhe perpunimin e druve eshte 1500 m2.
	3. Sipërfaqe ndërtese të nevojshme për zyra , 3 ambjente me sipërfaqe rreth 60 m2.
	4. Sipërfaqe ndërtese të nevojshme për magazinimin, 3 ambjente me sipërfaqe rreth 300 m2. Sipërfaqe  trualli  totale 2500 m2.
	Sipërfaqe ndërtese totale 360 m2.
	5. Të ketë furnizim me energji elektrike me 3 fazor, me kontratë të rregullt, ose të plotësojë  kushtet për kontratë të re.
	6. Distanca e ambjentit nga qendra e bashkisë mos të jetë më larg se 2 km vije ajrore.
	7. Përbëjnë avantazh furnizimi me uje, si dhe lidhja me afërt me infrastrukturen kryesore rrugore.

	NJËSIA VENDORE KUJDESIT SHËNDETËSOR TROPOJË
	Njoftim për vend të lirë pune
	Në zbatim të urdhërit nr.511 date 13.12.2011 të Ministrit të Shëndetësisë “Për kriteret e punësimit në sistemin shëndetësor publik” si dhe strukturën analitike  nr.7272. prot. date 27.12.2018 të Njësisë Vendore Kujdesit Shëndetësor të Miratuar nga Min...
	Njesia Vendore Kujdesit Shendetsore Tropojë, shpall konkursin per 1 (Një) vend të lirë pune në pozicionin “Specialist i Burimeve Njerëzore” .
	KËRKESA TË VEÇANTA PËR KANDIDATËT:
	1.  Të jetë i diplomuar  në Juridik/Ekonomike, minimum Bachelor.
	2.  Preferohet të ketë përvojë pune në këtë sektor apo të ngjashëm me të.
	3.  Specializimet e ndryshme janë avantazh.
	4.  Të ketë aftësi të mira komunikuese për të punuar në grup.
	5.  Të njohë programet bazë të kompjuterit.
	6.  Nota mesatare do jetë avantazh.
	PARAQITJA E DOKUMENTEVE:
	Kandidati/ja duhet të paraqesin dokumentacionin, deri më dt.07.10.2019  ora 10:00 , në (Sekretarinë) e Njësise Vendore Kujdesit Shëndetësor  Tropojë si me poshte vijon:
	1.  Fotokopje e diplomës bashkë me listën e notave të noterizuar.
	2.  Kërkesë për aplikim.
	3.  Jetëshkrim për edukimin dhe punësimin e mëparshëm.
	4.  Dëshmi penaliteti.
	5.  Raport Mjeko-Ligjor për aftesië për punë.
	6.  Librezë e punës e noterizuar.
	7.  Kopje kartës identitetit.
	8.  Dëshmi për kualifikime të ndryshme nëse ka (të noterizuara).
	9.  Referencë nga punëdhensi i mëparshem nëse ka.
	10. Vërtetim vendbanimi.
	Të gjitha dokumentet duhet të jenë të noterizuara, të cilat dorëzohen në protokoll të mbyllura në zarf.
	NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR TROPOJË
	Njoftim për vend të lirë pune (1)
	Në zbatim të urdhërit nr.511 datë 13.12.2011 të Ministrit të Shëndetësisë “Për kriteret e punësimit në sistemin shëndetësor publik” si dhe strukturën analitike  nr.7272. prot.  Dt 27.12.2018 të Drejtorisë së  Shëndetit Publik të Miratuar nga Ministri ...
	Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tropojë shpall konkursin per 1(një) vend të lirë pune në pozicionin “Operator”.
	KËRKESA TË VEÇANTA PËR KANDIDATËT: (1)
	1. Të jetë i diplomuar  në Shkollën e Mesme, preferohet me arsim të lartë.
	2. Preferohet të ketë pëvojë pune në këtë sektor apo të ngjashëm me të.
	3. Specializimet e ndryshme janë avantazh.
	4. Të ketë aftësi të mira komunikuese për të punuar në grup.
	5. Të njohë mirë programet bazë të kompjuterit.
	6. Nota mesatare do jetë avantazh.
	PARAQITJA E DOKUMENTEVE: (1)
	Kandidati/ja duhet të paraqesin dokumentacionin ,deri më dt.07.10.2019  ora 10:00 , në (Sekretarinë) e Njësisë Vendore Kujdesit Shëndetësor Tropojë si më poshtë vijon:
	1. Fotokopje e diplomës bashkë me listën e notave të noterizuar.
	2. Kërkesë për aplikim.
	3. Jetë shkrim për edukimin dhe punësimin  e mëparshëm.
	4. Dëshmi penaliteti.
	5. Raport Mjeko-Ligjore për aftësinë për punë.
	6. Librezë e punës e noterizuar.
	7. Kopje kartës identitetit.
	8. Dëshmi për kualifikime të ndryshme nëse ka (të noterizuara).
	9. Referencë nga punëdhënësi i mëparshëm nëse ka.
	10. Vërtetim vendbanimi. (1)
	Të gjitha dokumentet duhet të jenë të noterizuara, të cilat dorëzohen në protokoll, të mbyllura në zarf.
	2. TERMAT E REFERENCES
	2.1 Historik


