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5. Fondi limit: 20,393,500 (njëzet milion e treqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind) Lekë pa 

TVSH. 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës: 17.676.000 (shtatëmbëdhjetë milion e gjashtëqindë e 

shtatëdhjetë e gjashtë mijë) leke pa TVSH dhe 21.211.200 (njëzet e një milion e dyqind e 

njëmbëdhjetë e një mijë e dyqind) leke me TVSH. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 13/06/2018. 

 

8.  Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    “K.TURJA” shpk 

Adresa   Budull, prane Ures se Gjoles, Durrës 

NUIS    K81314014A 
 

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   aplasari@albaniandf.org 

Faqja në Internet www.albaniandf.org 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Tender i Hapur”. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rikonstruksion i sheshit të Shirokës”. 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-60630-04-04-2018. 

 

5. Fondi limit:  358.551.112 (treqind e pesëdhjetë e tetë milion e pesëqind e pesëdhjetë e një mijë e 

njëqind e dymbëdhjetë) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 71.710.222 lekë pa tvsh. 

Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019. 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

257,506,628 (dyqind e pesëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e gjashtë mijë e gjashtëqind e njëzet e 

tetë) lekë pa tvsh ose 309.007.953 (treqind e nëntë milion e shtatë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e 

tre) leke me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 14 Qershor 2018. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit:  

Emri   “Alb Tiefbau” shpk (80%) dhe “Karl Gega Konstruksion” shpk (20%). 

Adresa  Rr.“Studenti”, sheshi “2 Prilli”, Pallati “Fishta 2”, Lagja “Qemal Stafa”, Shkoder.  

Nr. NIPT    “Alb Tiefbau” shpk me NIPT J66703049C dhe “Karl Gega Konstruksion” shpk me 

NIPT J66703076W . 

 


	2. Referenca e procedures: REF-75167-06-18-2018
	5-Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75573-06-20-2018
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër-Blerje materiale elektrike mekanike dhe sherbime per hidrovore
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	4. Numri i referencës së procedurës: REF-75970-06-21-2018
	a) Loti 1 -  Kite Reagent Biokimik -----REF-75972-06-21-2018
	b) Loti 2 – Kite Reagent Klinik----REF-75974-06-21-2018
	c) Loti 3 - Materiale mjekesore----REF-75976-06-21-2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.06.2018
	Ankesa: ka ose jo: nuk ka
	FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
	Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë   FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR Drejtoria Rajonale Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit t...
	“Nuk ka plotësuar saktë tabelën e përgjithshme dhe tabelat e vecanta, sepse në kolonën “Primi që paguhet” është vendosur vlera në lekë për një njësi dhe jo vlera në lekë për sasitë e kërkuara nga A.K. Po ashtu, në tabelën e përgjithshme dhe tabelat e ...
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :  06/06/2018
	Ankesa: ka ose jo JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.05.2018.
	Ankesa: ka ose jo: Nuk ka ankesa.
	DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.06.2018.
	Ankesa: Nuk ka.
	Për: Aulona Pol 1
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  24.05.2018
	Ankesa: ka ose jo: Po, pas klasifikimit në zbatim të vendimit të KPP-së, u paraqit ankesë nga operatori ekonomik RES-03 shpk.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 16.04.2018
	Ankesa:  Ka pasur.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06/06/2018
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.06.2018
	Ankesa: ka ose jo nuk ka ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2018
	Ankesa: ka ose jo. Ankesa nuk ka pasur .
	UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”, KORÇË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2018.
	Ankesa: nuk ka
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69857-05-18-2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69207-05-16-2018
	Ankesa:  Ankimim nga operatori ekonomik  “Eximoil” Sha Tiranë  me formularin sipas DST,  me  nr. 7 prot., datë 30.05.2018, protokolluar në Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit Korçë me nr. 258 prot., datë 04.06.2018.
	Njoftimi i Klasifikimit, Publikimi, datë _19.06.2018_
	Ankesa: ka ose jo_Nuk ka._
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08/06/2018
	Ankesa: Nuk ka (1)
	SPITALI RAJONAL VLORE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06-06-2018
	Ankesa: ka ose jo_____NUK KA PASUR ANKESA
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 07.06.2018
	Ankesa: Nuk ka (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka pasur ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 22.05.2018
	Ankesa: Ka patur nga ana e shoqërise “G.s.e security” shpk
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.05.2018
	Ankesa: ka
	Ka marrë përgjigje në datë 05.06.2018
	1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Firdeus Security Group” shpk & “Firdeus Security” shpk për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-40209-01-11-2018 me objekt: “Loti II “Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizik...
	2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Firdeus Security Group” shpk & “Firdeus Security” shpk duke i kualifikuar këta operatorë.
	3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
	13. SH.P.S.F “TREZHNJEVA
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo S’KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë    07.06.2018
	Ankesa: ka ose jo     JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.05.2018.
	Ankesa: Po
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2018. (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08-06-2018
	Ankesa: ka ose jo_____NUK KA PASUR ANKESA (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018 (1)
	Ankesa: Nuk ka pasur.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69176-05-16-2018/ Loti 1 REF-69180-05-16-2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018 (2)
	Ankesa: nuk ka patur
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018
	Ankesa: nuk ka patur (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (1)
	Ankesa: nuk ka patur (2)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (2)
	Ankesa: nuk ka patur (3)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (3)
	Ankesa: nuk ka patur (4)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (4)
	Ankesa: nuk ka patur (5)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (5)
	Ankesa: nuk ka patur (6)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (6)
	Ankesa: nuk ka patur (7)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (7)
	Ankesa: nuk ka patur (8)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (8)
	Ankesa: nuk ka patur (9)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (9)
	Ankesa: nuk ka patur (10)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (10)
	Ankesa: nuk ka patur (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.06.2018
	Ankesa: ka ose jo______________
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.06.2018
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  12.06.2018
	Ankesa: ka ose jo JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  12.06.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  30.05.2018
	Ankesa: ka ose jo JO (3)
	1-U skualifikua operatori ekonomik“ Kadia”sh.p.k.  per keto arsye:
	- Nuk keni paraqitur vetëdeklaratë me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës4.  -Deklarata mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7 dhe deklarata mbi permbushjen e specifikimeve teknike sipas shtojces nr.5 nuk jane sipas ...
	2-U skualifikua operatori ekonomik“ Meni”sh.p.k.  per keto arsye:
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018.
	Ankesa:  JO.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.06.2018 (1)
	Ankesa: PO/ Vendim i Komisionit të Prokurimit Publik 375/2018 datë 05.06.2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (23)
	3. Operatori ekonomik nuk ka arritur te deshmoje se ploteson Kriterin e Vecante te Kualifikimit nr.2.7.1, ku kerkohet : Per disponimin e te gjitha mjeteve te mesiperme ofertuesit duhet te paraqesin: Deklarate mbi disponimin e makinerive sipas shtojces...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.06.2018.
	Ankesa: JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (24)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :12.06.2018
	Ankesa: SKA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (25)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 12.06.2018
	Ankesa: ka ose jo :  Nuk ka patur ankesa
	Ka paraqitur  ofertën  me marzhin e fitimit të shprehur në përqindje 9.9 %
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (26)
	1.2Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72844-05-31-2018
	3. “akm albania” sh.p.k                                      L82621403K
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi...

	3. “akm albania” sh.p.k                                      L82621403K (1)

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.06.2018
	Ankesa:  JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (27)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 13.06.2018
	Ankesa: NUK KA
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (13)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (28)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018.
	Ankesa: ka ose jo: Nuk ka ankesa. (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.06.2018
	Ankesa: Ka patur ankesa për vlerësimin, nga OE “Start 2000”, me nr.448, 05.03.2018 i cili  ka marrë përgjigje nga AK, me shkresën nr.448/3, datë 09.03.2018, dhe nuk ka apeluar.
	OE “Conspiration Metropol” , me nr.481, datë 09.03.2018, pasi ka marrë përgjigje nga AK, ne datë 15.03.2018, me nr.481/2, dhe më pas ka apeluar ne KPP, vendimi i të cilit rrëzoi këtë ankesë.
	* * *
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.06.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo  nuk KA
	BASHKIA KLOS
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (29)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018. (1)
	Ankesa: ka ose jo: Nuk ka ankesa. (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (30)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :18.05.2018
	Ankesa: po
	REPARTI SPECIAL “RENEA”
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (31)
	Dt.21.06.2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (11)
	Ankesa: Nuk ka (3)
	BASHKIA POGRADEC (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (32)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.06.2018, ora 12:40.
	Ankesa:  JO. (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (33)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.05.2018
	Ankesa: Nuk  ka patur
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	3.      Objekti  i kontratës Blerje materiale elektrike mekanike dhe sherbime per hidrovore
	3.      Numri i Referencës:  REF-67969-05-09-2018
	Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,  neni 24, pika ç, pasi  asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit
	Data e shpërndarjes së këtij njoftimi  21.06.2018
	MODELI I VETËDEKLARIMIT
	DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME
	Deklaratë e konkurruesit pjesmarrës në procedurën e konkurrimit për marrjen me qira të pasurise nr. 5/20, ZK 8516, në inventar  të Ndërmarrjes Prodhimeve Artizanale, pronë e bashkisë Durrës, me sipërfaqe të përgjithshme 489,13 m2( nga kjo sip.ndërtimi...
	MODELI I VETËDEKLARIMIT (1)
	DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME (1)
	Deklaratë e konkurruesit pjesmarrës në procedurën e konkurrimit për marrjen me qira të pasurise nr. 5/111, ZK 8516, në inventar  të Ndërmarrjes Tregtisë me Shumicë ( BGT), me sipërfaqe  të përgjithshme 1078 m2 ( nga kjo sip.ndërtimi 882 m2 dhe sip.fun...
	MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
	MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË (1)
	MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË (2)

	SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJIK
	“KOÇO GLIOZHENI” TIRANË
	SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJIK “KOÇO GLIOZHENI” TIRANË
	Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 09 Korrik 2018, ora 10.00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose për...
	I. KRITERE TE PERGJITHESHME
	I. KRITERE TE PERGJITHESHME (1)


