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Tel/Fax  084262475 
E-mail    
Faqja në Internet www.oshee.al 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  E Hapur 
 
3.Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rikonstruksion kabinash dhe Rrjet TU ABC në 
Tepelenë”. 
 
4.Fondi limit:  33,452,422 (tridhjetë e tre milion e katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e katërqind e 
njëzet e dy) lek pa TVSH 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 3 muaj ose 90 dite 
     
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 28.03.2017 ora 12:00 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 28.03.2017 ora 12:00 
  

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
1. 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 
 
2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Tender i Hapur”. 
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rikonstruksion i hyrjes së qytetit 
Bajram Curri”. 
 
4. Fondi limit: 45.392.000 (dyzet e pesë milion e treqind e nëntëdhjetë e dy mijë) Lekë pa TVSH. 
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 9.566.666 (nëntë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë 
mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 
2018. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 7 muaj. 
 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data:24/03/2017; Ora: 
10:00. 
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 
24/03/2017; Ora: 10:00. 
 


	 Oferta është paraqitur për 10 muaj, ndërkohë që kohëzgjatja e kontratës është përcaktuar të jetë 308 ose 10.12 muaj (308/30.41 = 10.12 muaj). Nuk disponon dy detektorë dore të provuar përmes vërtetimit të lëshuar nga DVP Tiranë
	 Nuk përmbush pikën 5 të Kapacitetit Teknik të DT, pasi nuk ka paraqitur faturë dhe pagesë për likujdimin e detyrimeve financiare ndaj AKEP për vitin 2017.
	1)   Subjekti   Shza Kalemi sh.p.k,  NIPT  K99511501H
	Vlera      3.564.902(tre milion e peseqind e gjashtedhjete e kater mije e nenteqind e dy ) leke pa t.v.sh.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Shza Kalemi sh.p.k,  NIPT  K99511501H, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3.564.902(tre milion e peseqind e gjashtedhjete e kater mije e nenteqind e dy ) leke pa t.v.sh.ës...
	 Ky kusht nuk plotësohet, pasi bazuar në dokumentacionin e dorëzuar si operator ekonomik pjesëmarrës, rezulton se, nuk disponon: minimuni 1 (një) Inxhinier Telekomunikacioni dhe minimuni 2 (dy) Inxhinier Mjedisi (profili trajtim ujrash dhe energjitik...
	XIV. Gjithashtu nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.2 Kapacitete teknike dhe profesionale:/ pika 2.3.5 (Makineri, Pajisje) gërma (a) ku përcaktohet se: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë automjetet dhe makineritë (sipas tabelës) të cilat du...
	 Ky kusht nuk plotësohet, pasi bazuar në dokumentacionin e dorëzuar si operator ekonomik pjesëmarrës, rezulton se, nuk disponon: Umakineritë:U Ekskavator - U3 copëU, Minieskavator - U1 copëU, Fadromë - U2 copëU, Kamion 20 ton - U3 copëU, Kamion trans...
	XV. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.2 Kapacitete teknike dhe profesionale:/ pika 2.3.6, ku përcaktohet se: “Afati i kryerjes së punimeve: Operatori ekonomik duhet të paraqesi grafikun e punimeve në përputhje me afatin kohor që është lënë n...
	 Ky kusht nuk plotësohet, pasi nuk është paraqitur dokumentacioni i kërkuar ku të rezultojë se disponon: minimuni 1 (një) Inxhinier Telekomunikacioni, minimuni 1 (një) Inxhinier Topograf, minimuni 2 (dy) Inxhinier Mjedisi (profili trajtim ujrash dhe ...
	XIV. Gjithashtu nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.2 Kapacitete teknike dhe profesionale:/ pika 2.3.5 (Makineri, Pajisje) gërma (a) ku përcaktohet se: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë automjetet dhe makineritë (sipas tabelës) të cilat du...
	 Në lidhje me këtë pikë nga ana Juaj nuk paraqitet dokumentacion provues që të garantojë disponimin e makinerive dhe pajisjeve të kërkuara në DST.
	XV. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.2 Kapacitete teknike dhe profesionale:/ pika 2.3.6, ku përcaktohet se: “Afati i kryerjes së punimeve: Operatori ekonomik duhet të paraqesi grafikun e punimeve në përputhje me afatin kohor që është lënë n...
	Për; Linda 80  Sh.p.k  me adrese   Lagje “Beslidhja “,   Lezhe
	Loti 263 Sistemi muskolo-skeletik Pancuronium bromide 4 mg - 2 ml Flakon/ Ampule
	Loti 246 Sistemi kardiovaskular  Ranolazine  375 mg Tablete/ Kapsule
	Loti 313 Sistemi respirator Ephedrine 25 ,g/ml
	Loti 302 Sistemi nervor Tramadol 100 mg-2ml Flakon/ Ampule
	2.  Lloji i procedurës:  “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të
	kontratës”
	4. Fondi limit:  638 605 ( gjashtëqind e tridhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e pesë ) lekë
	pa  TVSH, nga Bashkia Tiranë.
	5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe
	2.  Lloji i procedurës:  “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të
	Kontratës.
	4. Fondi limit:  24 437 137 (njëzet e katër milion e katërqind tridhjetë e shtatë mijë e
	njëqind e tridhjetë e shtatë ) lekë pa  TVSH, nga Bashkia Tiranë.
	2.  Lloji i procedurës:  “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të
	kontratës”
	4. Fondi limit:  6 735 323 (gjashtë milion e shtatëqind e tridhjetë e pesë mijë e treqind e
	njëzet e tre) lekë pa  TVSH, nga Bashkia Tiranë.
	5. Vlera totale përfundimtare e kontratës: Për Loti II “Blerje buke gruri dhe artikuj
	ushqimore”
	2.  Lloji i procedurës:  “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të
	Kontratës”.
	4. Fondi limit:  6 276 998 (gjashtë  milion e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e
	nëntëqind nëntëdhjetë e tetë) lekë  pa  TVSH, nga Bashkia Tiranë.
	(negocim)
	Loti 2 “Materiale mjekimi konsumabel dhe kirurgjikale”.
	Loti 124 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Human albumine 5%-250ML Flakon/ Ampule


	Vlera: 766 326 (shtateqind e gjashtëdhjetë e gjashtë
	             mijë e treqind e njëzet  e gjashtë) lekë me T.V.SH   
	Vlera loti I : 29 304 000 (njëzet e nëntë  milion e   
	 treqind e  katë mijë)  lekë me T.V.SH  
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
	NJOFTIM PER BOTIM PËR
	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
	NJOFTIM PER BOTIM PËR

