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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
Adresa   Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 
Tel/Fax  Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 
E-mail   adf@albaniandf.org 
Faqja në Internet www.albaniandf.org 
 
Lloji i procedurës:  “Tender i hapur”   
 
Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  “Sistemim-asfaltim i rruges se unazes “poliklinike-7 
pallatet” Vlore”. 
 
Fondi limit  485.833.310 (katerqind e tetedhjete e pese milion e teteqind e tridhjete e tre mije e 
treqind e dhjete)   leke pa tvsh. 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 416.132.539 (katerqind e 
gjashtembedhjete milion e njeqind e tridhjetë e dy mijë e peseqind e tridhjete e nente)  leke me tvsh. 

    
Data e lidhjes së kontratës 10 Qershor 2016 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i Operatoreve Ekonomike: Shoqeria “Curri” shpk (85 %) 
me adrese: Koplik,  Shkoder, me NIPT J67902718S dhe “Be – Is” shpk (15 %) me adrese: Lagaj 
Koder Lume, Godina ish bonifikimit, hyrja 1, Kukes, me NIPT K71412003A. 
 

AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT 

 
Autoriteti Kontraktor:   Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Rruga “5 Maji”,  
Tel 04 22 32 31  
 
Lloji i proçedurës:  “E Hapur”  
 
Objekti i prokurimit:  “Blerje Karburant Diesel D1dhe Benzinë”  
 
Fondi limit:    16 690 040 (gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e  
nëntëdhjetë mijë e dyzet) lekë pa Tvsh. 
 
Burimi i të ardhurave:  Bashkia Tiranë 
 
Vlera totale e kontratës:  20 028 048 (njëzet milion e njëzet e tetë mijë e dyzet e  
tetë) lekë me Tvsh. 
 
Data e lidhjes së kontratës: 09/06/2016  
 


	6- Bashkimi Operatorëve Ekonomik “ Konstruktiva ” S.C.P.A ,me NIPT L51411018S & “ RIVIERA ” Sh.p.k me NIPT J66903244D,  me vlerë 252,403,839 lekë ( pa TVSH )
	6- Bashkimi Operatorëve Ekonomik “ Konstruktiva ” S.C.P.A , me NIPT L51411018S & “ RIVIERA ” Sh.p.k me NIPT J66903244D, S’kualifikohet për arsye se Operatori Ekonomik  “ Konstruktiva “ S.C.P.A tek pika 2 “ Kriteret e Veçanta të Kualifikimit “ pika 2.2...
	AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Komisioni konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.
	Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Komisioni konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.
	Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “Communication Progress” s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa kë...


	Lloji i procedures se prokurimit:  Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar (Prokurim i përqëndruar).
	Objekti i prokurimit:  “Furnizim me karburant Diesel (Gazoil)
	Fondi limit (në total):    9,241,665 (nëntë milion dyqind e dyzet e një mijë e
	Gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë ) lekë pa TVSH
	Burimi i Financimit:    Buxheti i Shtetit
	Vlera totale e Kontratës:  9,241,665 (nëntë milion dyqind e dyzet e një mijë e
	Gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë ) lekë pa TVSH
	Data e lidhjes së kontratës:   06.06.2016
	Kontraktori, adresa, NIPT:  “Kastrati” shpk, përfaqësuar nga Z. Shefit Kastrati,  me                  nr.NIPT J61813529P , Adresa: Lagjia 14, Rruga “Tiranës”, Ura Dajlanit Durrës.
	Autoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel:  Kryeministria, Adresa: “Bulevardi Dëshmoret e Kombit.
	Lloji i procedures se prokurimit:  Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar (Prokurim i përqëndruar).
	Objekti i prokurimit:  “Furnizim me Benzinë pa Plumb
	Fondi limit (në total):    4,440,000(katër milion e katërqind e dyzet e katër mijë) lekë pa TVSH
	Burimi i Financimit:    Buxheti i Shtetit
	Vlera totale e Kontratës:  4,440,000(katër milion e katërqind e dyzet e katër mijë) lekë pa TVSH
	Data e lidhjes së kontratës:   06.06.2016
	Kontraktori, adresa, NIPT:  “Kastrati” shpk, përfaqësuar nga Z. Shefit Kastrati,  me                  nr.NIPT J61813529P , Adresa: Lagjia 14, Rruga “Tiranës”, Ura Dajlanit Durrës.
	INSTITUTI I MJEKESISE LIGJORE
	Objekti i Prokurimit:“ B1-  Blerje barna anestezi reanimacion, sistemi antiefektive te pergjithshem dhe gjaku dhe organet formuese te gjakut per nevoja spitalore (loti 31)
	Objekti i Prokurimit:“ B6 - Blerje barna hormonale sistemike, hormonet seksuale, Metabolizmi dhe trakti tretës, Lëndë kontrasti për CT dhe Lëndë kontrasti për MRI për nevoja spitalore”, loti 8,10
	Objekti i Prokurimit:“ B9 - Blerje barna gjaku dhe organet formuese të gjakut, sistemi kardiovaskular, metabolizmi dhe trakti tretës për nevoja spitalore", loti 3
	Adr.Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres km6
	Objekti i Prokurimit:“ B7 - Blerje barna Sistemi nervor dhe Sistemi respirator dhe Gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore”, loti 2
	INSTITUTI I MJEKESISE LIGJORE
	Autoriteti Kontraktor, adresa, nr. INSTITUTI I MJEKESISE LIGJORE
	Autoriteti Kontraktor: Sherbimi Social Shteteror, Rruga e Durresit, Nr. 81 telefoni ===.
	Lloji i procedurës së prokurimit: Procedura e hapur mbi kufirin e lartë monetar.
	Objekti i prokurimit: “Furnizim me lëndë djegëse (Karburant) për automjete Gazoil 10ppm (Loti I) dhe Benzinë pa Plumb, (Loti III).
	Fondi Limit: 1 322 953.41 lekë pa tvsh
	Vlera totale e kontrates: 1 587 544.1 lekë me tvsh
	Data e lidhjes së kontratës: 25. 05. 2016.
	Kontraktori: Bashkim operatorësh “Kastrati” shpk & “Kastrati” sh.a, përfaqësuar nga “Kastrati” shpk sh.a Lagjia nr.14, panë Gjykatës së Apelit Durrës, me NIPT J61813529P.
	Data e Kontratës  13/06/2016
	BASHKIA E TIRANËS
	Njoftim për anullim të procedu rave  për dhënien me qira të objektit “Kinema Agimi”  me sipërfaqe të përgjithshme 316.6 m² (ndërtesë)  njësi e Qëndrës Kulturore  “ Tirana”.
	Anullimin e procedurave për dhënien me qira me anë të konkurimit të objektit “Kinema Agimi” me sipërfaqe të përgjithshme 316.6 m² për arsye se i vetmi subjekt që u paraqit u skualifikua për mungesë dokumentacioni.
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