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Data e lidhjes se kontrates    08/02/2016 
 
Kontraktori adresa Nipt :Subjekti ”INTERMED”shpk Tirane Rruga ISMAIL QEMALI12/1: Nipt 
J71424020D 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
 
Autoriteti Kontraktor, adresa, nr. tel: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 
10, Tiranë. Tel/Fax +355 42 234 885, E-mail adf@albaniandf.org, Adresa e Internetit 
www.albaniandf.org 
 
Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit. 
 
Objekti i prokurimit: Shtesë kontrate për shërbimin e servisit të automjeteve Land Rover. 
 
Fondi limit: 429,700 lekë pa tvsh. 
 
Vlera totale e kontratës: 515,640 lekë me tvsh. 
 
Data e lidhjes së kontratës: 16.02.2016. 
 
Kontraktues/ët: “Tirana Auto” sh.p.k., me adresë Autostrada Tiranë – Durrës Km 1, rruga dytësore, 
Tiranë. NIPT  K82318007Q 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
 
Autoriteti Kontraktor, adresa, nr. tel: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 
10, Tiranë. Tel/Fax +355 42 234 885, E-mail adf@albaniandf.org, Adresa e Internetit 
www.albaniandf.org 
 
Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit. 
 
Objekti i prokurimit: “Detajimi i Master Planit të Qytetit Studenti (Studim Fizibiliteti)” - “Detailing 
of Student City Campus Master Plan (feasibility study)”. 
 
Fondi limit: 2,092,950 lekë (pa tvsh). 
 
Vlera totale e kontratës: 2,511,540 lekë (me tvsh). 
 
Data e lidhjes së kontratës: 08.02.2016. 
 
Kontraktues/ët: Bashkimi i Operatorëve “Baukuh, & Bodà & LIST & F&M Ingengeria Spa & 
ABkons sh.p.k.”. 
SMMGCM76P14 B28 2Q 
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	" A & T " Sh.A  , si Shoqëri e tregtimit me shumicë , nuk ka të drejtë të furnizojnë UKKO (me  sasinë e kërkuar prej 50.000 litra gazoil D1)   si një Konsumator fundor. Kontratën UKKO mund ta lidhë vetëm me një Shoqëri tregtimi me pakicë.
	Nuk ploteson kriteret.
	Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
	Nuk ka paraqitur kopjen e certifikuar te bilancit të vitit 2015
	Kapaciteti teknik:
	Certifikimin e qendres te kontrollit, sipas Nenit 22 te Ligjit nr 75/2014
	Vertetim leshuar nga Bashkia per shlyerjen e taksave vendore, te parashikuara nga pushteti vendor per vitin 2014 .
	Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike, te kontratave te enegjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi ne baze te VKM Nr 379 Dt 11/06/2014.
	Shoqeri e cila ka ushtruar aktivitet gjate vitit 2014 2015 nuk kane paguar detyrimet per taksat lokale,dhe detyrimeve te maturuara te energjise elektrike, ne vendin e ushtrimit te aktivitetit korce sipas vet deklarimit qe ka qender kontrolli ne korce .
	Shoqeri e cila ka ushtruar aktivitet gjate vitit 2014 2015 nuk kane paguar detyrimet per taksat lokale,dhe detyrimeve te maturuara te energjise elektrike, ne vendin e ushtrimit te aktivitetit korce sipas vet deklarimit qe ka qender kontrolli ne korce .
	Nuk ploteson kriteret.
	Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
	Nuk ka paraqitur kopjen e certifikuar te bilancit të vitit 2015
	Kapaciteti teknik:
	Certifikimin e qendres te kontrollit, sipas Nenit 22 te Ligjit nr 75/2014
	Vertetim leshuar nga Bashkia per shlyerjen e taksave vendore, te parashikuara nga pushteti vendor per vitin 2014 .
	Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike, te kontratave te enegjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi ne baze te VKM Nr 379 Dt 11/06/2014.
	Shoqeri e cila ka ushtruar aktivitet gjate vitit 2014 2015 nuk kane paguar detyrimet per taksat lokale,dhe detyrimeve te maturuara te energjise elektrike, ne vendin e ushtrimit te aktivitetit korce sipas vet deklarimit qe ka qender kontrolli ne korce .
	Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Sh-A .T.Sh.F.P.Korçe ,NIPT .K44612003J kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit...
	UZINA MEKANIKE
	Fondi limit:  1 590 000 (një milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë)    lekë  pa TVSH, nga Bashkia Tirane.
	Vlera totale e kontratës: 1 900 800 (një milion e nëntëqind mijë e tetëqind)  lekë
	me TVSH ; 1 584 000 (një milion e pesëqind e  tetëdhjetë e katër mijë) leke   pa T.V.SH.
	Kontraktori: “Eglenti” shpk;  Me adrese: Kalis, Kukes. Me seli ne Tiranë
	NIPT  L 28405201 R.

	Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë me negociim, pa botim paraprak të njoftimit të kontratës
	QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME LEZHË
	IV.Fiton  Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.

	I.  EMËRTIMI I SHOQËRISË DHE VENDODHJA E SAJ.
	UNIVERSITETI “EQREM ÇABEJ” GJIROKASTËR
	NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

