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NJOFTIME TË KONTRATAVE TË 
LIDHURA 

 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
Adresa   Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë    
Tel   +355 42235 597 
Fax    +355 42234 885 
E-mail   adf@albaniandf.org 
Adresa e Internetit www.albaniandf.org 
 
Lloji i procedurës:  “Sherbim Konsulence”. 
 
Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:   “Mbikqyrja e punimeve për ndërtimin e rrugës: Çermë 
Sektor-Tre Urat-Stravec-Germenj i Madh, Tre Urat- Autostrada Rrogozhinë –Lushnje”. 
 
Fondi limit: 1.417.000 (një milion katërqind e shtatëmbëdhjetë  mijë) Lekë pa TVSH.   
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës: 
Vlera: 1,205,000 (nje milion e dyqind e pese mije)  leke pa tvsh dhe 1.446.000 (një milion e 
katerqind e dyzet e gjashte  mijë)   leke me tvsh. 
 
Data e lidhjes së kontratës 25.05.2015 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri    “Sphaera”  sh.p.k 
Adresa   Rruga “Qazim Vathi” numer 106, Tirane 
Nr. NIPT                    J81809003U 
 BASHKIA TIRANË 

 
Autoriteti Kontraktor:       Bashkia Tiranë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tel/Fax: 042 256 799,  
prokurimet@tirana.gov.al;                                  Adresa e Internetit: www.tirana.gov.al;  
 
Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të 
njoftimit të kontratës” 
 
Objekti i prokurimit:  “Shtesë kontrate për “Rikonstruksion i magazinës së arshivës dhe    
  blerje rafte për Bashkinë e Tiranës për vitin 2014”. 
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	1. Bashkimi i shoqerive eshte lidhur ne kundershtim me piken 2 te nenit 74 te VKM 914 date 29.12.2014 ku percaktohet:
	Bashkimi i operatorëve ekonomikë
	Persa me lart ne bashkimin e operatoreve mungon prania e noterit (nepermjet vules se tij) ne ndarjen e volumeve perkatese.
	2. Ne preventivin e paraqitur nga BO eshte nderhyre ne zerat perkates te paraqitur nga autoriteti ne kundershtim me DT e pikerisht:
	3. Kontrata e lidhur me Kaleshi eshte ne kundershtim me DT pasi percakton lidhjen e kontrates per materiale elektrike kur ky furnizues nuk e garanton kete furnizim.  Gjithashtu ne lidhjen e kontrates operatori Vellezerit Hysa sh.p.k. eshte perfaqesuar...
	4. Ergi sh.p.k. nuk ploteson kushtin per punime te ngjashme sipas sasise se percaktuar ne masen 33.3 % ku ka paraqitur punime te ngjashme vetem ne masen afersisht 6 400 000 leke.
	5. Ne lidhjen e kontrates per materiale elektrike eshte perfaqesuar nga nje person i paautorizuar me prokure te posacme gjithashtu kontraktuesi nuk eshte i paisur me ISO. Certifikata ISO e paraqitur nuk eshte per kompanine e kontraktuar si dhe nuk esh...
	Adr:      Kthesa e Kamzës, pranë shinave, Tiranë.
	UDREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PËRMET
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “Fedos” sh.p.k është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotin1: Furnizim vendosje të pajisjeve mjekësore për Shërbimin e Ortopedisë në QSU “Nënë Tereza” Tiranë me vle...
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “Sulollari” Shpk është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotin 2: “Furnizim vendosje  2(dy) kondicionerë për Shërbimin e Ortopedisë në QSU “Nënë Tereza” Tiranë me vl...

	Ne zbatim te DST, shtojca 10, kriteret e vecanta per kualifikim, 2.3.3 (Makineri Pajisje) pika 5 ku citohet:”Operatori ekonomik nuk duhet ti kete kapacitetet teknike te angazhuara ne kontratat te tjera dhe nuk duhet te jene te deklarurara ne procedura...
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “MEGAPHARM” SHPK është identifikuar si oferta e suksesshme për proceduren e prokurimit me objek : “Blerje Barna” Peginterferon me vlere 8,065,200.00 (tete million e gjasht...

	Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër “Furnizime  me lende djegese per automjete Gazoil 10ppm”
	DREJTORIA E RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	DREJTORIA E RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	1. KRITERET PËR PJESEMARRJE, KUALIFIKIM DHE VLERESIM TE OFERTES
	Autoriteti shitës kualifikon në procedurat e ankandit çdo kandidat ose ofertues vetëm kur paraqet: a) formularin e sigurimit të ofertës për shumën dhe vlefshmërinë e kërkuar në dokumentet standarde të ankandit; b) Kerkesen se bashku me te dhenat per g...
	2. Autoriteti shitës, kur kërkohet informacion për ofertuesin rezident në një shtet të huaj, mund të
	QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE EDUKIMIT NË VAZHDIM
	NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

