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Vlera totale e kontratës (nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve):vlera prej 557 000 lekë pa tvsh dhe 668 
400  lekë me tvsh. 
                                          
Data e lidhjes se kontrates : data 04.11.2015.  
 
Kontraktori/et:“Vasaa”sh.p.k.Adresa:L.Kryengritja e Fierit-Fier,NIPT-i J 62903470 T 
 DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT 

RRUGOR 

 
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor  
Rruga Irfan Tomini ( Ish zyrat e OA-se) Tirane , Tel 04 247  744 / 225 802  
                                    
Lloji i procedures se prokurimit: Proçedure e formes “Me negocim pa shpallje paraprake të 
njoftimit” .    
                                       
Objekti i kontrates (nqs ka lote i ndare sipas loteve):“Blerje të pullave të taksës vjetore të mjeteve të 
përdorura (TVMP)”. 
 
Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve: 1.386.000 (një milionë e treqind e tetëdhjetë e gjashtë 
mijë) lekë (pa TVSH) . 
 
Fondi limit është vënë në dispoziocion nga të ardhurat e brendshme të Institucionit.           
 
Vlera totale e Kontrates (nqs ka lote e ndare sipas loteve): 1.652.400 (një milion e gjashtëqind e 
pesëdhjetë e dy mijë e katërqind )lekë (Me tvsh). 
 
Data e  lidhjes se Kontrates  .  Nr. 15400 Prot, datë 16.11.2015    
 
Kontraktori/et,adresa,nipt: “ Ekspo Sistem”  shpk  me adresë  Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga Reshit 
Petrela, Blloku i pallateve 13, Pallati Nr.11, Apartamenti 6, Tiranë me  Nr  NIPT-i   K 01621001  F 
  FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Adresa Rruga “Sami 
Frashëri”, Nr.10,Tiranë, Tel+355 42235 597, Fax +355 42234 885, E-mail adf@albaniandf.org, 
Adresa e Internetit: www.albaniandf.org 
 
2.  Lloji i procedurës:  “Procedurë me negocim, pa botim paraprak të njoftimit të kontratës”. 
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës 
Kamcisht – Ngurrëz e vogël”.   
 
4. Fondi limit: 199.191 (njeqind e nentedhjete e nente mije e njeqind e nentedhjete e nje) Lekë pa 
TVSH.   
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5. Vlera totale përfundimtare e kontratës: 190.000 (njeqind e nentedhjete mije) leke pa tvsh dhe 
228.000 (dyqind e njezet e tete  mije) leke me tvsh. 
 
6. Data e lidhjes së kontratës 11.11.2015 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit “Transport Highway Consulting” Shpk  me NIPT  K51428048I  
dhe “C.E.C. Group” Shpk me NIPT L11807013M 
 

DREJTORIA BORDIT TE KULLIMIT KUKES 
 

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Drejtoria Bordit te Kullimit Kukes, qyteti Kukes. 
 
Lloji i procedures se prokurimit: “Me Negocim pa Shpallje Paraprake e Njoftimit te Kontrates se 
Shkurtuar“ 
 
Objekti kontrates “Rehabilitim i rrjetit ujites Shishtavec  2015” 
 
Fondi limit i ndare eshte:  5.496.408  leke pa tvsh 
 
Vlera totale e kontrates  (nqs ndare sipas loteve)  6.559.666 leke me tvsh 
 
Data e lidhjes se kontrates: 06.11.2015  
 
Kontraktori, adresa, nipt: “Pese Vellezerit  B.O ”Libofsh Fier   K62623401B  
 

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK 
“MBRETËRESHA GERALDINE” 

 
Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine”, Bul. “Zog i I” Tirane Tel. 
04 227315, Fax. 04 223504 
 
Lloji i procedurës së prokurimit: Proçedurë me negocim, pa botim paraprak të njoftimit të kontratës 
 
Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve): “Blerje medikamente”  
 
Fondi limit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve): 740,600 (shtateqind e dyzet mije e gjashteqind e leke 
pa T.V.SH) 
 
Vlera totale e kontratës (nqs ka lote i ndarë sipas loteve): 740,600 (shtateqind e dyzet mije e 
gjashteqind e leke pa T.V.SH) 
 
Data e lidhjes së kontratës me Operatorin Ekonomik Lekli sh.p.k: 04.11.2015  
 
Kontraktori, adresa, NIPT-i: Leklipharma Shpk, L.7, Rr. A.Goga, Durres, Nr. NIPT-i:     J 
81624501 L 


	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	11. Eurogjici Security Sh.p.k.; Nipt – i: K31929010K
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	12. Dea Security Sh.p.k.; Nipt – i: K51521007J
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	13. S.S.X. Sh.p.k; Nipt – i: J61817070O
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	14. ALES. Sh.p.k; Nipt – i: K72117028D
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	15. Çullhaj Sh.p.k.; Nipt – i: K31514015J
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	16. Klaron Sh.p.k.; Nipt – i: K72407001H
	Vlera: 3 897 999.07 ( tre milion e teteqind e nentedhjete e shtate mijë e nenteqind e nentedhjetë  e nente pik zero shtate ) lekë, pa tvsh.
	17. Arbana Sh.A.; Nipt – i: K72407001H
	Vlera: 0 ( zero ) lekë, pa tvsh.
	Vlera: 3 737 753.79 ( tre milion e shtateqind e tredhjete e shtate mijë e shtatëqind e pesedhjete tre pik shtatedhjete e nente ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 81, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer nga ora 19.00 deri ne 22.00, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer nga ora 22.00 deri ne 06.00, jep te drejten e nje s...
	Arsyeja:
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 81, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer nga ora 19.00 deri ne 22.00, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer nga ora 22.00 deri ne 06.00, jep te drejten e nje s...
	Arsyeja:
	 Nuk ploteson kerkesat Nr. 1 dhe 2 te Kapitullit “Kapaciteti ekonomik dhe Financiar”
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 81, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer nga ora 19.00 deri ne 22.00, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer nga ora 22.00 deri ne 06.00, jep te drejten e nje s...
	Arsyeja:
	 Nuk ka paraqitur “Deklarate mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojces 6”
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 81, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer nga ora 19.00 deri ne 22.00, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer nga ora 22.00 deri ne 06.00, jep te drejten e nje s...
	Arsyeja:
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 87, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer ne ditet e pushimit javor, ose ne ditet e Festave Zyrtare, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 25% ose me nje pushim te barabarte me kohezgjatjen...
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	 Nuk ka paraqitur “Liçence per ushtrimin e aktivitetit te Ruajtjes dhe Sigurimit Fizik te Objekteve dhe Pronave, leshuar nga Autoriteti Kompetent, (QKL), kategoria “a+b” ose ekuivalente 1.3A” te vlefshme ( i kaluar afati i vlefshmerise ).
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 87, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer ne ditet e pushimit javor, ose ne ditet e Festave Zyrtare, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 25% ose me nje pushim te barabarte me kohezgjatjen...
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	 Nuk ka paraqitur “Liçence te Drejtuesit Teknik, leshuar konform akteve normative ne fuqi, kategoria “a+b” ose ekuivalente 1.3A”.
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	Vlera: 3 761 119.67 ( tre milion e shtateqind e gjashtedhjete e njemijë e njeqind e nentembedhjetë  pik gjashtedhjete e shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	Vlera: 3 897 999.07 ( tre milion e teteqind e nentedhjete e shtate mijë e nenteqind e nentedhjetë  e nente pik zero shtate ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	 Nuk eshte zbatuar Kodi i Punes, konkretisht Neni 87, sipas te cilit, çdo ore pune e kryer ne ditet e pushimit javor, ose ne ditet e Festave Zyrtare, jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 25% ose me nje pushim te barabarte me kohezgjatjen...
	Vlera: 0 ( zero ) lekë, pa tvsh.
	Arsyeja:
	 Nuk ka paraqitur asnje dokument tekniko-ekonomik.
	Rruga Irfan Tomini ( Ish zyrat e OA-se) Tirane , Tel 04 247  744 / 225 802

