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2- Lloji i proçedurës së prokurimit është: “Kërkesë për Propozim” 
 
3- Objekti i prokurimit është: “Sherbimi i ruajtjes me roje private i godines se DRSSH Diber 
(T1+T2+T3) per cdo dite kalendarike”. 
 
4- Fondi limit: 1 154 085,3 (nje milion e njeqind e pesedhjete e katermije e tetedhjete  e pese presje 
tre ) leke pa TVSH ose 1 384 902,36 (nje milion e treqind e tetedhjete e katermije e nenteqind e dy 
presje tridhjete e gjashte leke me TVSH. 
 
5- Afatin për realizimin e shërbimit është: 6 muaj e 10 dite ose duke filluar nga data 21.06.2016-
31.12.2016 
 
6- Tenderi do të zhvillohet në datën:  06.06.2016 Ora: 1100 
 
Vendi: Prokurim elektronik ne websitin zyrtartë Agjensisë së Prokurimit Publik www.app.gov.al 
 
7-Afati i fundit për pranimin e dokumentave është data: 06.06.2016 Ora: 1100     
                   
Vendi: Prokurim elektronik ne websitin zyrtar të Agjensisë së Prokurimit Publik www.app.gov.al 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor  
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  
 
2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per Propozime.  
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Mbikqyrje punimesh per “Sistemim-asfaltim i rruges se 
unazes “poliklinike-7 pallatet” Vlore”.  
 
4. Fondi limit 2.269.348 (dy milion e dyqind e gjashtedhjete e nente mije e treqind e dyzet e tete) 
leke pa tvsh.  
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga data e fillimit te punimeve.  
 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
Data: 06.06.2016 ora 10.00  
Vendi: www.app.gov.al  
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
Data: 06.06.2016 ora 10.00  

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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Vendi: www.app.gov.al 
 

BASHKIA  GJIROKASTER  
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Gjirokaster 
Adresa   Sheshi Çerçiz Topulli, Gjirokaster 
Tel/Fax  084263500/084263796 
E-mail   ___________________________ 
Faqja e Internetit ___________________________ 
 
2.Lloji i procedurës se prokurimit:  Kerkese per Propozim, Sherbimet 
 
3.Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Mbikeqyrje punimesh per objektin Rikonstruksion i 
bulevardit 18 shtatori dhe degezimeve rr. Rrexhep Qosja dhe “Gole Gushi 
 
4. Fondi limit 1 725 851 (nje milione e shtateqind e njezet e pese mije e teteqind e pesedhjete e nje) 
leke pa t.v.sh 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  Sherbimi i mbikqyrjes  do te zgjate per 
gjithe periudhen e zbatimit te punimeve,  nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për 
zbatimin e punimeve te objektit Rikonstruksion i bulevardit 18 shtatori dhe degezimeve rr. Rrexhep 
Qosja dhe “Gole Gushi deri në përfundimin e punimeve ( afati 6 muaj) 
      
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 07.06.2016 ora 12:00 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:07.06.2016 ora 12:00 
  

KOMISIONERI PËR MBIKËQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL  
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil  
Adresa   Bulevardi “Zogu i I”, Godina 57/2, Tiranë  
Tel/Fax  04 268142 / 04 268141  
E-mail   info@kmshc.al 
Faqja e Internetit www.kmshc.al 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Kërkesë për propozim (shërbime) 
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Marrëveshje kuadër “Blerje bileta udhëtimi për 
transport ajror ndërkombëtar”  
 
4. Fondi limit:   1.350.000 (një milion e treqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  Nga lidhja e marrëveshjes kuadër deri 
në 31.12.2016 

http://www.kmshc.al/

	UDREJTORIA ARSIMORE RAJONALE BERAT
	Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “Kombinat-Servis” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përc...

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	(Makineri Pajisje)
	a) Operatori ekonomik  duhet të paraqesë automjetet dhe makinerit (sipas tabeles) të cilat duhet të jenë  në pronësi të tij ose me qira të vërtetuara këto me dokumentacionin përkatës;
	Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:  2 vjet /  24 muaj nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër.
	Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:  2 vjet /  24 muaj nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër.
	1. Skualifikohet “SIRETA 2 AF” shpk
	Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2016, miratuar me VKB Nr.58, datë 30.12.2015 “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2016 – 2018 dhe detajimin e buxhetit të Tirana Parking për vitin 2016.

	Objekti i Prokurimit:“ B1-  Blerje barna anestezi reanimacion, sistemi antiefektive te pergjithshem dhe gjaku dhe organet formuese te gjakut per nevoja spitalore (35 lote)
	Objekti i kontratës: “Blerje karburant për auto, ngrohje dhe ndriçim ”

	UZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TË PALUAJTSHME DURRËS
	Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TË PALUAJTSHME DURRËS
	Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e SH.I.SH-it Berat, Nr. telefoni 032232465.
	Lloji i procedurës së prokurimit: Procedura e hapur mbi kufirin e lartë monetar.
	Objekti i prokurimit: “Furnizim me lëndë djegëse (Karburant) për automjete Gazoil 10ppm (Loti I) dhe Benzinë pa Plumb, (Loti III).
	Fondi Limit: 814 584 (tetëqintë e katërmbëdhjetë mijë e pesëqintë e tetëdhjetë e katër) lekë
	Vlera totale e kontrates: 977500 ( nëntëqintë e shtatëdhjetë e shtatë mijë e pesëqintë)  lekë
	Data e lidhjes së kontratës: 16. 05. 2016.
	Kontraktori: Bashkim operatorësh “Kastrati” shpk & “Kastrati” sh.a, përfaqësuar nga “Kastrati” shpk sh.a Lagjia nr.14, panë Gjykatës së Apelit Durrës, me NIPT J61813529P.
	Autoriteti Kontraktor: Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit Rruga “Muhamet Gjollesha”, pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit – Tiranë, Tel/ Fax: 04   22 39 33.
	Lloji i procedurës së prokurimit: Procedura e hapur mbi kufirin e lartë monetar.
	Objekti i prokurimit: “Furnizim me lëndë djegëse (Karburant) për automjete Gazoil 10ppm (Loti I) dhe Benzinë pa Plumb, (Loti III).
	Fondi Limit:
	Loti I (Gazoil 10ppm) 10 833 333 (dhjetë million e tetëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH ose 13 000 000 (trembëdhjetë  milion) lekë me TVSH,e
	Loti III, Benzinë pa plumb 1 666 666 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH ose 2 000 000 (dy milion ) lekë me TVSH.
	Data e lidhjes së kontratës: 18.05.2016.
	Kontraktori: Bashkim operatorësh “Kastrati” shpk & “Kastrati” sh.a, përfaqësuar nga “Kastrati” shpk sh.a Lagjia nr.14, panë Gjykatës së Apelit Durrës, me NIPT J61813529P.
	USPITALIT RAJONAL GJIROKASTER
	-Loti 23 Sistemi muskolo-skeletik  Pancuronium bromide 4 mg - 2 ml Ampulë me fond limit 3,751,893 ( tremilion e shtatëqind e pesëdhjetë e një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e tre)  lekë pa TVSH;
	-Loti 23 Sistemi muskolo-skeletik  Pancuronium bromide 4 mg - 2 ml Ampulë me vlerë 1 561 000 (njëmilion e pesëqind e gjashtëdhjetë e një mijë) lekë pa TVSH;
	Data e lidhjes së kontratës 23/05/2016
	Kontraktori/et, adresa, nipt:  "HELIUS SYSTEMS"sh.p.k, me Nipt: K91607030D, me adresë: Rruga “Mujo Ulqinaku”, pall Tirana /1 Nr.35, kati i pare ne godinen e ndertuar nga shoqeria “ Tekno Projekt”, Njësia Bashkiake nr. 10 , Tiranë, me Administratorin e...

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË

