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PROCEDURA TË HAPURA PUNË 
PUBLIKE 

 
 

BASHKIA  MALIQ 
 
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel :          Bashkia Maliq,Bulevardi “ Rinia” Tel 0861 220 26 
 
Lloji i procedures se prokurimit :             E Hapur  , Sistem Elektronik 
 
Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) :    ”KUB  dhe te KUZ  fshati Vreshas,Lagja 
e Prroit qyteti Maliq dhe KUB  shkolla Sheqeras,Bashkia Maliq” 
 
Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) :  

10.500.334 (dhjete milion e peseqind mije e treqind e tridhjete e kater) leke pa TVSH 
 
Afati i mbarimit te punimeve/per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:  1.5  muaj ( 45 dite) nga 
lidhja e kontrates 
 
Data e zhvillimit te tenderit:            16.10.2015 ora: 10:00   
 Vendi: adresa e internetit te APP, www.app.gov.al,Zyra Juridike ,kati III-te, Bashkia Maliq. 
 
Afati i fundit per pranimin e dokumentave, data:     16.10.2015 ora: 10:00 
  Vendi:  adresa e internetit te APP, www.app.gov.al, Zyra Juridike, kati III-te, Bashkia Maliq. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga 
“Sami Frashëri”, Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885 
 
Lloji i Proçedures së Prokurimit: “Tender i Hapur” 
 
Objekti i Prokurimit: “Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe hyrje-dalje në 
qëndrat e banuara në segmentin Levan – Kakavijë” 
 
Fondi limit: 130,244,558 (njëqind e tridhjetë milion e dyqind e dyzet e katër 
mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tetë) Lekë (pa TVSH) 
 
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit 
 
Gjuha e Tenderit: Dokumentet e Tenderit do të jenë të disponueshme në 
gjuhën Shqipe. Ofertuesit mund të dërgojnë ofertat e tyre në gjuhën Shqipe 
 

http://www.app.gov.al/
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Afati për Kryerjen e Punimeve: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës, 
me përfundim brënda 5 muajsh nga data e nenshkrimit te kontrates 
 
Hapja e Ofertave do të bëhet në 20.10.2015 ora 10.00 
 
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 20.10.2015, ora 10.00 
Vëndi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al 
 
Personi Pergjegjes: Valentina Kazanxhi, Njesia Ligjore dhe e Prokurimit 
 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
 Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 
 Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 
 Fax: 00355 4 2 234 885 
 E-mail: vkazanxhi@albaniandf.org 
 
Operatorët ekonomikë të huaj, në mënyrë që të përdorin sistemin e prokurimit 
elektronik, duhet të rregjistrohen si operatorë ekonomikë në adresën e internetit: 
https://www.app.gov.al/ep/Registration.aspx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMEVE TË  TRANSPORTIT RRUGOR SHKODËR
	Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të  Transportit Rrugor Shkodër në adresë:
	Afati  per  mbarimin e punimeve :  1  muaj nga dita e nenshkrimit kontrates sipermarrjes se objektit

	MINISTRIA E DREJTËSISË
	UDREJTORIA E  POLICISË SHTETIT
	Arsyeja:
	Arsyeja:
	Nuk ploteson kerkesat
	1. ”Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
	Ne kontraten e bashkepunimit midis shoqerise Beladi sh.p.k dhe Beqarish.p.k rezulton se shoqeria Beldadi shpk do te kryeje punimet qe kane te bejne me “Impiantet teknologjike termike dhe te kondicionimit” ne nje vlere mbi 20.000.000 lek, pra tejkalon ...
	Adr:      Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla G&P, Kati i I-rë, Nr. 2, Tiranë.
	Ne DST, shtojca 9, deklaratë mbi gjendjen gjyqësore, ne bashkimin e operatoreve, shoqeria SOPI shpk nuk ka paraqitur nje deklarim te tille. Shtojca 8 e DST, Kriteret e pergjithshme per kualifikim, pika 2 germa (a) dhe (b) ku shprehimisht thuhet: “Një ...
	Fiton  Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.
	AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE
	Njoftim për  vende te lira pune
	Njoftim shpallje fituesi


	QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE EDUKIMIT NË VAZHDIM
	NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

