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2.  Lloji i procedurës:  I Hapur ( Tender I perqendruar, Organi Qendror bleres Ministria e 
Shendetesise). 
 
3. Objekti  i kontratës:   “  B 7 Blerje Barna antinfektive te pergjithshem , anestezi- reanimacion dhe 
antineoplastike imunomodulatore per nevoja spitalore“/ Lot 4 Halothan  ,  
 
4- Fondi limit: 135 600   (njeqind e tridhjete e pese mije e gjashteqind  ) leke pa TVSH,.  
 
5-  Vlera totale e kontrates Lot 4 Halothan  :   135 600   (njeqind e tridhjete e pese mije e 
gjashteqind)   leke pa TVSH  
 
6- Data e lidhjes se kontrates : 02.06.2015 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri   “ KANANI“ sh.p.k Tirane 
Adresa  Rr“Tefta Tashko“, pallati i Ri, kati i 1-re ap.4, ne krah te Hotelit te oficerave,  Tirane 
Nr. NIPT         Nr. J61824051U                                
 

KOMUNA POJAN 
1.Autoriteti Kontraktor- Komuna Pojan,Qarku Korce 
 
2.Objekti i prokurimit: ‘Mirembajtje me cakull rruge bujqesore dhe lidhese ” 
 
3. Lloji i procedures se prokurimit: ‘Kerkese per propozim’ 
 
4.Fondi limit: 832.600  lek pa Tvsh 
 
5.Vlera e kontrates- 712.600 lek  pa Tvsh dhe  855.120 lek me tvsh 
 
6.Data e lidhjes se kontrates 08.06.2015 
 
7. Kontraktori: Firma ‘INA’sh.p.k  me seli ne Tirane  Nipti J61814009W ,me perfaqesues ligjor 
z.Ferdinand Caushi  
 

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  “Zgjerimi i rrugës hyrëse në Pikën Doganore Morinë, 
Kukës”.   
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4. Fondi limit  49.990,000 (dyzet e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë)  leke pa tvsh. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 39,058,736 (tridhjetë e 
nëntë million e pesëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e tridhjetë e gjashtë) leke me tvsh. 

    
6. Data e lidhjes së kontratës 08 Qershor 2015 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Denis 05” shpk me adrese: rruga Hamid Shijaku, 
banesa 22, hyrja 2, apartamenti 7, me NIPT K51518029B dhe shoqeria “Xhast”  sh.p.k me adrese: 
Golem, Kavaje, me NIPT K12512837I 
 

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  “Ndërtimi i urës së Lushës mbi lumin Drin i Zi, 
Komuna Arras”.   
 
4. Fondi limit  62.142.000 (gjashtëdhjetë e dy milion e njëqind  e dyzet e dy mijë)  leke pa tvsh. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 71,649,762 
(shtatëdhjetë e një milion e gjashtëqind e dyzet e nëntë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e dy) leke 
me tvsh. 

    
6. Data e lidhjes së kontratës 08 Qershor 2015 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Curri” shpk me adrese: Koplik,  Shkoder, me NIPT 
J67902718S  
 

PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË FIER 
Autoritetikontraktor: ProkuroriaPranëGjykatëssëShkallëssëParëFier, Lagja“29 Nëntori  Rr. 
“TodiShkurti”, nr. 1, Fier. 
 
Proçedura e prokurimitështë: “KërkesëpërPropozim” prokurimelektronik. 
 
Objekti: “Shërbimiprivatisigurisëfizike", tëProkurorisëPraneGjykates se Shkalles se Pare Fier. 
 
Fondi limit pa TVSH2 239 934 (dymilionedyqindetridhjetenentemije e nenetqind e tridhjetekater) 
leke  pa TVSH. 


	DREJTORIA E PËRGJITHËSHME  NR. 2 E PUNËTORËVE TË QYTETIT
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	- List pagesat e plotësuara rregullisht sipas Formularit E-SIG 025/a, të shoqëruara me mandatet e arkëtimeve
	- Certifikatën e cilësisë së punimeve ISO 9001 – 2008 ( e vlefshme)
	- Certifikatën ISO/EMS 14001-2007, Sistemi i Menaxhimit dhe Mbrojtjes se Mjedisit ( e vlefshme)
	- Certifikatën ISO/OHSA  18001-2004 Seritë e Vlerësimit Profesional te Sigurisë dhe Shëndetit ne pune ( e vlefshme)
	BASHKIA KORCE
	BASHKIA KORCE
	 Vërtetimi i OSHEE“Vërtetim debie” nr 2982 date 25.04.2015 , lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, ku evidentohet që:“…pas verifikimeve të kryera në Sistemin e Faturimit,rezulton që “Kombinat Servis”sh.p.k, të ketë në tota...
	 Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”),paragrafi 9.1,të kontratës së miratuar me VKM nr.109, datë21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që:“Klienti do ...
	 Vërtetimi i OSHEE “Vërtetim debie” nr 4787/20 date 04.032015 , lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, ku evidentohet që:“…pas verifikimeve të kryera në Sistemin e Faturimit, rezulton që “KADIU”sh.p.k, të ketë në total 0.00...
	Autoriteti Kontraktor, Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit FAF-Sha, Tiranë, njofton se në mbështetje të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29/12/2014 “Për Mira...

	BASHKIA SHKODER
	Njoftim për  vende te lira pune


	D. R.F. S.D. K. SH  FIER
	NJOFTIM  PER VEND  TE  LIRE  PUNE
	Ne zbatim te VKM-se Nr. 176 date 29.03.2006, ju lutemi te botoni ne Buletinin e Njoftimeve Publike njoftim per vend te lire pune si me poshte :
	D. R.F. S.D. K. SH  Fier shpall kete vend te lire pune:
	1 – Specialist farmacist Sektori I Rimbursimit prane D.R.F.S.D.K.SH-se Fier.
	Kandidatet per keto vende pune duhet te plotesojne keto kerkesa:
	1 – Te kene mbaruar Arsimin e Larte per Farmaci.
	2 – Nota mesatare do te jete avantazh.
	3 – Te kete pervoje pune .
	4 – Te jete i komunikueshem.
	5 – Te zoteroje kompjuterin.
	6 – Zoterimi i gjuheve te huaja do te jete avantazh.
	Te interesuarit duhet te paraqesin prane D.R.F.S.D.K.SH-se Fier 14 dite kalendarike nga data e njoftimit ne A.P.P.  keto dokumenta:
	• Vertetim nga Gjykata e Prokuroria
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	• Pershkrimin e edukimit dhe karieres personale (currikulium vitae)
	• Çertifikate apo diplome per gjuhen e huaj
	• Reference pune ku ka punuar
	• Libreze pune
	• Certifikate kompjuteri
	Te gjitha dokumentat duhet te jene origjinale ose te noterizuara.
	Dokumentat te dorezohen ne zarf te mbyllur, i cili protokollohet  ne sekretari.
	Adresa: Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Fier , Lagjja: “29 Nentori”, Rruga “Dervish Hekali” Tel.  034 222 145
	MINISTRIA KULTURËS
	Njoftim fituesi
	Njoftim shpallje fituesi


