
Buletini Nr. 26 datë  03 Korrik 2017                                            Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           264/461  

 

NJOFTIME TË KONTRATAVE TË 
LIDHURA ME PROKURIM 

ELEKTRONIK 
 
 

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:  “Tender i Hapur”   
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Rikonstruksioni rruges "Ura e Çorumit - Zhabiak - 
Ura e Çepanit”. 
 
4. Fondi limit  261.111.695 (dyqind e gjashtëdhjetë e një milion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e 
gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH.   
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 52.394.667 (pesëdhjetë e dy milion e treqind e nëntëdhjetë e 
katër mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për 
vitin 2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 181,682,963  (njëqind 
e tetëdhjetë e një milion e gjashtëqind e njezët e tetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tre) lekë pa 
tvsh ose 218,019,556 (dyqind e tetëmbëdhjetë milion e nëntëmbëdhjetë mijë e pesëqind e 
pesëdhjetë e gjashtë) leke me tvsh.  
 
6. Data e lidhjes së kontratës 20 Qershor 2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “2 T” shpk (50%) dhe “BE-
IS” shpk (50%), perfaqesuar nga shoqeria “2 T” shpk, me NIPT K01731001M, me adrese rruga 
“Asim Vokshi”, nd. 14, h.4, ap. 5, Tirane. 
 

UJËSJELLËS KANALIZIME DURRËS SH.A. 
 
1. Autoriteti kontraktor: Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a.                              
 
2.  Lloji i proçedurës së prokurimit: ” E hapur - Punë” 
 


	UProcedura e prokurimit: e hapur
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shtesë anësore  e godinës, sipas preventivit. Kohëzgjatja e kontratës 120 ditë.
	Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrje punimesh për objektin “Rikonstruksion dhe shtesë kati në ndërtesën e Bashkisë”
	Fondi limit: 1.243.063 (njëmilion e dyqind e dyzetë e tremijë e gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH
	Burimi i financimit: Parashikuar në Buxhetin e Bashkisë Mallakastër
	Publikime të mëparshme: -
	Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës ...
	Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me VKM nr. 108, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve  familjarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti d...
	3. Vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga pushteti vendor te  paraqitura nga operatori ekonomik “Das Oil” shpk si anetar i bashkimit te operatoreve ekonomik “Eroil”  jane per vitin 2016 dhe jo per vitin 2017 sipas kerkeses per k...
	4. Vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga pushteti vendor te  paraqitura nga operatori ekonomik “Eroil” sha si anetar i bashkimit te operatoreve ekonomik “Eroil”  jane per vitin 2016 dhe jo per vitin 2017 sipas kerkeses per kual...
	5. Operatori ekonomik Das Oil shpk nuk ka paraqitur vertetimin nga OSHE referuar kritereve te vecanta per kualifikim germa (ç)
	6. Operatori ekonomik Das Oil nuk ka paraqitur kontrata te ngjashme ne raport me perqindjen e bashkepunimit referuar Krittereve te vecanta per kualifikim kapaciteti teknik pika 2.3.


	Për: B.O.E. – Anada sh.p.k. NIPT: J71916003L & Elira sh.p.k. NIPT: J63423410S
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Anada sh.p.k. NIPT: J71916003L & Elira sh.p.k. NIPT: J63423410S,  Adresa: Rr Myslym Shyri – Tirane, Lagja Kryengritja, Fier, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2,374,265  (...
	Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrje punimesh për objektin “Rikualifikimi urban i lagjes “28 Nëntori” të qytetit Ballsh, Mallakastër”
	Fondi limit: 1.326.999 (njëmilion e treqind e njëzetë e gjashtëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH
	Burimi i financimit: Parashikuar në Buxhetin e Bashkisë Mallakastër
	Publikime të mëparshme: -
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “FUFARMA” sha është identifikuar si oferta e suksesshme për Loti 12 Metabolizmi dhe trakti tretes Insulin Glulisine 100UI/ML Shiringe e para pergatitur

	1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	ZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	a) Ka  paraqitur jashtë afatit tre mujorë nga data e zhvillimit të tenderit  sipas DST si mëposhtë:
	3. Objekti  i kontratës: : Shtesë anësore  2(dy) kate e godinës.
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