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NJOFTIME TË KONTRATAVE TË 
LIDHURA ME PROKURIM 

ELEKTRONIK 
 
 
 

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A. 
 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a. 
Adresa   Rruga “5 Maji”, pranë Medresesë Tiranë 
Tel/Fax  +355 4 222 5572 
E-mail   info@ukt.com.al    
Faqja e Internetit www.ukt.al 
 
2. Lloji i proçedurës: “Procedurë e hapur” 
 
3. Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje ujëmatësa dhe vula për UKT sha” 
 
4. Fondi Limit: 54,205,867 (pesëdhjetë e katër milion e dyqind e pesë mijë e tetëqind e 
gjashtëdhjetë e shtatë)  lekë pa TVSH 
 
5. Vlera totale e kontratës : 63,060,000 (gjashtëdhjetë e tre milion e gjashtëdhjet mijë) lekë me 
TVSH  
 
6. Data e Kontratës:  23.05.2017. 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit:  
Emri   “START CO” Sh.P.K 
Adresa  Rruga “Irfan Tomini”, Ndërtesa 9-katëshe, Kati I-rë, pranë kafe ''Coco Bar”, 
Nr. NIPT         L11614001S 
                                               

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”   

http://www.ukt.al/
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3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  "Rikonstruksioni i rruges Fushe Kruje-Thumane”. 
 
4. Fondi limit  741.333.333 (shtateqind e dyzet e nje milion e treqind e tridhjete e tre mije e treqind 
e tridhjete e tre)   Lekë pa TVSH.  Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 208.333.333 leke pa tvsh. 
Pjesa e mbetur eshte parashikuar per vitin 2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 538.226.327 (peseqind 
e tridhjete e tete milion e dyqind e njezet e gjashte mije e treqind e njezet e shtate)  lekë pa tvsh ose 
645.871.592 (gjashteqind e dyzet e pese milion e teteqind e shtatedhjete e nje mije e peseqind e 
nentedhjete e dy) leke me tvsh.  
 
6. Data e lidhjes së kontratës 26 Maj 2017. 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Alb Building” shpk me adrese: Njesia Bashkiake nr. 9, 
rruga “Asim Vokshi”, ndertesa 11, apartamenti 6, Tirane. 
 

QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA” 
 
1- Autoriteti Kontraktor: Qëndra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Rruga e Dibrës Nr. 372 
Tiranë, Tel/Fax: 2 363644/362627. 
 
2- Lloji i proçedurës së prokurimit: “Kerkese per propozim” 
 
3-Objekti i Prokurimit: “Blerje barna B2- Dermatologjike, Hormonale sistemike, hormonet 
seksuale, Gjaku dhe organet formuese te gjakut, Lende Kontrasti gastrointestinal, Metabolizmi dhe 
trakti tretës”, e ndarë në lote” 
 
4- Fondi limit total:  7,813,767.179668 (shtate milion e tetëqind e trembedhjete mije e shtatëqind e 
gjashtedhjete e shtate pike 179668) lekë pa TVSH 
Fondi limit i loteve fitues:  
Loti 21 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Soya bean oil, refined 200 mg/ ml- 500 ml Flakon/ 
Ampule me vlere 634,970.390200 (gjashteqind e tridhjete e kater mije e nenteqind e shtatedhjete 
pike 390200) leke pa TVSH. 
Lotin 29  Insuline Aspart 100UI/ML Shiringe e p.pergatitur me vlere 262,081.456416 (dyqind e 
gjashtedhjete e dy mije e tetedhjete e nje pike 456416) leke pa TVSH. 
Lotin 30 Insulin Aspart biphazic (Soluble Insulin Aspart (30%) and Protamine crystallised Insulin 
Aspart 100UI/ML Shiringe e para pergatitur, me vlere 87,360.485472 (tetedhjete e shtate m  ije e 
treqind e gjashtedhjete pike 485472) leke pa TVSH. 
Lotin 31 Insuline Detemir 100UI/ML Shiringe e p.pergatitur me vlere 308,001.711600 (treqind e 
tete mije e nje pike 711600) leke pa TVSH. 
 
5- Vlera totale e kontratës: 1,291,700 (një milion e dyqind e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind) 
lekë pa TVSH. 
Vlera për çdo lot është:  


	Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje materiale higjenosanitare per shkolla, kopshte, cerdhe dhe qendra ditore per Bashkine dhe Njesite Administrative,fondi limit 1 191 163,5 (nje million e njeqind e nentedhjete e nje mije e njeqind e gjashtedhjete...
	- Ne lidhje me kriterin “Ne diten dhe oren e percaktuar ne njoftimin e kontrates per hapjen e ofertave, operatoret ekonomike ofertues do te paraqesin prane Autoritetit Kontraktor nga nje moster per cdo shtylle dhe ndricues te parashikuar ne preventiv ...
	- Ne lidhje me kriterin “Ne diten dhe oren e percaktuar ne njoftimin e kontrates per hapjen e ofertave, operatoret ekonomike ofertues do te paraqesin prane Autoritetit Kontraktor nga nje moster per cdo shtylle dhe ndricues te parashikuar ne preventiv ...
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Për: A&T  sh.p.k.  NIPT     L32320008H
	Procedura e prokurimit: (Kerkese per propozim, “ Prokurim Elektronik”  “Furnizim me  Karburant Gazoil D1 ( 10 ppm ULSD” per nevoja te Bashkise Memaliaj dhe Njesive administrative te saj, per vitin 2017”. Afati      nga data e lidhjes se kontrates deri...
	1)   Subjekti   A&T  sh.p.k.  NIPT     L32320008H
	Marzhi i Fitimit ne %    10.5 (dhjete pike  pese) %
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	UDREJTORIA ARSIMORE RAJONALE BERAT
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Hapja e ofertëa ekonomike u bë më datë  17.05.2017
	Loti 39 Ranitidine 150 mg Tablete/ Kapsule me vlere 324,000 (treqind e njezet e kater mije) leke pa TVSH.
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rikonstruksion i Rruges automobilistike  Gostencke –Leshnje, ndertim ure Automobilistike  “
	Loti 33 Insulin isophane 100IU/ml-3ml Shiringe e para pergatitur
	Loti 34 Insulin Humane (25/75) 100IU/ml-3ml Shiringe e para pergatitur
	Loti 33 Insulin isophane 100IU/ml-3ml Shiringe e para pergatitur me fond limit 110,291.139216 (njëqind e dhjete mije e dyqind e nentedhjete e nje pike 139216) lekë pa TVSH.
	Loti 34 Insulin Humane (25/75) 100IU/ml-3ml Shiringe e para pergatitur me vlerë ekonomike 248,155.063236 (dyqind e dyzet e tete mije e njeqind e pesedhjete e pese pike 063236) lekë pa TVSH.
	Loti 33 Insulin isophane 100IU/ml-3ml Shiringe e para pergatitur me vlerë ekonomike 110,280 (njëqind e dhjete mije e dyqind e tetedhjete) lekë pa TVSH.
	Loti 34 Insulin Humane (25/75) 100IU/ml-3ml Shiringe e para pergatitur me vlerë ekonomike 248,130 (dyqind e dyzet e tete mije e njeqind e tridhjete) lekë pa TVSH.


	Kontraktori/et, adresa, nipti: Operatori “PC Store” sh.p.k, me numër NIPTI              L01606034A, me adresë :Rruga Dibrës Vila 154, Kati i parë, Tiranë.
	Loti 2  Anti-infektive të përgjithshëm, Tigecycline, 50mg/5ml, Flakon/ Ampule;
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	Loti 18 Metabolizmi dhe trakti tretes, Omeprazole, 40 mg,Flakon/ Ampule;
	Loti22  Metabolizmi dhe trakti tretes, Ranitidine, 50 mg,Flakon/ Ampule;
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