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6.Data e lidhjes se kontrates: 27.03.2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri               RAMA-GRAF shpk                                        
Adresa   Lagjia  5 Maji ,prane ekonomikut Elbasan. 
Nr. NIPT                       K42701205E 
 

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR LIBRAZHD 
 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd  
Adresa   Rruga “ Jakup Bicaku”Librazhd  
Tel/Fax             05143460 
E-mail   spitalilibrazhd @yahoo.com 
Faqja  e Internetit ___________________________________________ 
 
2.  Lloji i procedurës: Kerkese per propozim-mjete elektronike-mallra 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  Blerje ushqime per nevoja spitalore. 
 
4. Fondi limit: 2800000 (dymilioneteteqindmije) lek pa TVSH      
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 

    
Vlera                       3354973.2   (me TVSH) Monedha lek 
    

6.Data e lidhjes se kontrates: 27.03.2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri               “Lulzim Hasballa” 
Adresa                          Rruga  Unaza e Re “Librazhd  
Nr. NIPT                      K37506670T 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
1.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 
 
2.  Lloji i procedurës:  “Kerkese per Propozime”   
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Studimi i Fizibilietit për Aeroportin e Korçës”. 
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4. Fondi limit  7.397.000 (shtatë  milion e treqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) leke pa tvsh. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 6,663,000 (gjashtë 
milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë) leke pa TVSH dhe 7,995,600 (shtatë milion e 
nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind) lekë me tvsh. 

    
6. Data e lidhjes së kontratës 24.03.2017. 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: “IDRA” shpk, me adresë rruga “Siri Kodra”, ndërtesa 94, ap.49, 
kodi postar nr.1017, Tiranë, me NIPT K61715038P. 
 

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJIK  
“KOÇO GLIOZHENI”, TIRANE 

 
1. Autoriteti  kontraktor, adresa, nr.tel 
    Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”, Tirane 
    Tel.04364433 
  
2  Lloji i procedures se prokurimit      Procedur Kerkese Per Propozim 
 
3.Objekti i  kontrates /marrëveshjes kuadër 
   Sherbim Transport  Mbeturinash 
 
4.Fondi limit  (nqs ka lote i ndare sipas loteve) 
   962.640 leke 
 
5.Vlera totale prfundimtare  e kontrates (nqs ka lote e ndare sipas loteve) 
   994,269.6 leke 
 
6. Data e lidhjes se kontrates     24.03.2017 
 
7. kontraktori/et, adresa, nipt 

  “ Pastrime Silvio”  shpk     Njesia Bashkiake Nr.2 Rr.Fatmir Haxhiu  Tirane 
    NIPT  K91413010N 
 

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJIK  
“KOÇO GLIOZHENI”, TIRANE 

 
1. Autoriteti  kontraktor,adresa,nr.tel 
    Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “ Koco Gliozheni” Tirane 
    Tel.04364433 
  
2  Lloji i procedures se prokurimit      Procedure Kerkese per Propozim 
 
3.Objekti i  kontrates /marrveshjes kuader 


	Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : “Sherbim i transportit te punonjesve arsimore qe punojne dhe nxenesve qe mesojne jashte vendbanimit te tyre”
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  “Ndertim ure HD – 3 M  Prane  Rezervuarit Nishic “

	Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : “Blerje ushqime per kopshtet dhe cerdhet e Bashkise Kruje”
	3. Objekti  i kontratës :Blerje leter format,bojera komjuterash,kancelari.

	96,804,847(nentedhjete e gjashte milion e teteqind e kater mije e teteqind e dyzet e shtate)
	leke, pa tvsh
	Kategoria    Klasifikimi      Emertimi i kategorise
	Për;   B.O Vale Recycling me  adrese  Fushe Kuqe fshati Gurez afer ish kanalit te acidit , Lac  & Pastrime Silvio  me adrese  Njesia bashkiake nr 2, rruga Fatmir Haxhiu , shkalla 10 , apartamenti nr 76 , kati i pare, Tirane.
	1. Operatori  ekonomik Iridiani shpk ka paraqitur kerkese me shkrim prane bashkise Lezhe per terheqje te ofertes se tij nga prokurimi me object: Grumbullimi, transporti, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane në zonën Shënkoll – Zejmen – Kolsh të b...
	a. Nuk i ploteson  kriteret e vecanta per kualifikim. Nuk plotëson pikën 6 të Kapacitetit Teknik të DT-ve, nuk ka paraqitur listën emërore të lëshuar nga DVP Durrës.
	a. Nuk i ploteson  kriteret e vecanta per kualifikim. Nuk ka respektuar përmbushjen e detyrimeve ligjore të përcaktuara në pikën 10 të Kapacitetit Teknik pasi përllogaritjen për shtesat mbi page per turnin e  III janë nën minimumin ligjor, si rrjedhoj...
	Procedura e prokurimit: E Hapur
	Fondi limit: pa TVSH  2.846.522 (dy milion e teteqind e dyzete e gjashte mije e peseqind e njezete e dy) leke
	Përshkrim i shkurtër i kontratës::Blerje ushqimesh per konviktin e shkolles se mesme “Ramis Aranitasi” Corovode.

	MINISTRIA E DREJTËSISË
	2.Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per propozim
	5-Vlera totale e kontrates:  10 000 000 (dhjete milion ) leke pa tvsh
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër “Grumbullim, trajtim dhe asgjesim i mbetjeve spitalore”
	(nevoje ekstreme)
	27T8.1. Numri i kontratës fillestare 2753/2 , date  27T27 /12/ 2016.
	8.2 Kontrata fillestare është lidhur në përfundim të zhvillimit të një procedure me mjete elektronike

	NJOFTIMI I ANKANDIT
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	Nd/Epidemiolog/e
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