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 4. Fondi limit total:106 321 418 (njëqindë e gjashtë milion e treqindë e njëzet e një mijë e 
katërqindë e tetëmbëdhjetë) lekë pa TVSH vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 
 
5. Afati per kryerjen e sherbimeve : 6 muaj nga lidhja e kontrates.      
 
 6. Data e zhvillimit te tenderit: Data: 21.03.2016, Ora: 12:00  
 
7. Vendi: www.app.gov.al 
  
 8. Afati i fundit per pranimin e dokumentave :Data: 21.03.2016   Ora: 12:00 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
 
1. Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885.  
 
2. Lloji i Proçedures së Prokurimit: “Tender i Hapur”.  
 
3. Objekti i Prokurimit: “Rikonstruksion i rruges autostrade - fshati Bulo”.  
 
4. Fondi limit: 72.011.026 (shtatedhjete e dy milion e njembedhjete mije e njezet e gjashte) lekë pa 
t.v.sh.  
 
5. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.  
 
6. Gjuha e Tenderit: Dokumentet e Tenderit do të jenë të disponueshme në gjuhën Shqipe. 
Ofertuesit mund të dërgojnë ofertat e tyre në gjuhën Shqipe.  
 
7. Afati për Kryerjen e Shërbimeve: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës, me përfundim 
brënda 8 muajsh nga data e fillimit te punimeve.  
 
8. Hapja e Ofertave do te behet ne 15 Mars 2016 Ora: 12.00.  
 
9. Afati i fundit per pranimin e dokumentave 15 Mars 2016 Ora: 12.00  
 
10. Vëndi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  
 
11. 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.  
 
12. Operatorët ekonomikë të huaj, në mënyrë që të përdorin sistemin e prokurimit elektronik, duhet 
të rregjistrohen si operatorë ekonomikë në adreswn e internetit: https://www.app.gov.al/ep/ 


	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Për:  SOLOMON CONSTRUCTION  NIPT L33212401D
	1. Oferta Elektronike e shoqerise START & CO  shpk Tirane   NIPT L11614001S
	Vlera (me numra dhe fjale): 1.689.000  (nje milion e gjashteqind e tetedhjete e nente mije) leke pa TVSH
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë SOLOMON CONSTRUCTION  NIPT L33212401D  se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 1.210.000  (nje milion e dyqind e dhjete mije ) leke pa tvsh    është identifikuar si oferta e suksesshme.
	Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është do...
	Fondi limit: 4 655 500 ( kater milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë mijë
	pesëqind) lekë pa  TVSH , nga buxheti i Bashkisë Tiranë.
	Vlera totale e kontratës: 5 577 960 ( pesë milion e pesëqind e shtatëdhjetë
	e shtatë mijë nëntëqind e gjashtëdhjetë) leke me Tvsh;  4 648 300 (kater milion e gjashtëqind e dyzet e tetë mijë e treqind) leke pa Tvsh.
	Kontraktori: “Eglenti” shpk;  Me adrese: Kalis, Kukes. Me seli ne Tiranë
	NIPT  L 28405201 R
	Fondi limit : 13 418 333 (trembëdhjetë milion e katërqind e  tetëmbëdhjete mije e
	treqind e tridhjete e tre)  lekë   pa TVSH  nga buxheti i  Bashkisë Tiranë.
	Vlera totale e kontratës: 16 106 640 ( gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e
	gjashtë mijë gjashtëqind e dyzet)  lekë  me TVSH ;13
	422 200 (trembëdhjetë milion e katërqind e  njezet e dy mijë e dyqind)   lekë  pa  T.V.SH.
	Kontraktori: “Eglenti” shpk;  Me adrese: Kalis, Kukes. Me seli ne Tiranë
	NIPT  L 28405201 R
	Fondi limit: 5 856 083 (pesë milion e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e
	tetëdhjetë e tre)  lekë pa TVSH, nga Bashkia Tirane.
	Vlera totale e kontratës: 7 018 800 (shtatë  milion e tetëmbëdhjetë mijë e tetëqind) lekë me T.V.SH.; 5 849 000 (pesë milion e tetëqind e  dyzet e nëntë mijë) leke pa TVSH
	NIPT  L 28405201 R.

	Fondi limit:  9 358 333 (nëntë milion e treqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre)  lekë pa TVSH, nga Bashkia Tirane.
	Vlera totale e kontratës: 11 210 400 ( njëmbëdhjetë milion e dyqind e dhjetë mijë e katërqind) lekë me T.V.SH.; 9 342 000 (nëntë milion e treqind e  dyzet e dy mijë )    lekë pa TVSH
	Kontraktori: “Eglenti” shpk;  Me adrese: Kalis, Kukes. Me seli ne Tiranë
	NIPT  L 28405201 R.
	IV.Fiton  Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.


	UDREJTORIA RAJONALE E FONDIT TE SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR 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 :
	Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor (D.R.F.S.D.K.SH) , Fier shpall kete vend te lire pune:
	1 – Specialist mjek Sektori I KSHPS prane D.R.F.S.D.K.SH-se Fier.
	Kandidatet per keto vende pune duhet te plotesojne keto kerkesa:
	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
	 Diplome dhe listen e notave
	 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

