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PROCEDURA TË HAPURA PUNË 
PUBLIKE 

 
 

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 tre rrugeve hyrese te 
qytetit Rrogozhine”. 
 
4. Fondi limit: 124.996.999 (njëqind e njëzet e katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e 
gjashtë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH. Fondi i akorduar për 
vitin 2017 është 24.999.400 (njëzet e katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë 
e katërqind)lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 5 muaj. 
 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 30/03/2017; 
Ora: 11:00. 
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 30/03/2017; 
Ora: 11:00. 
 

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”. 
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3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Ndertimi Shetitores Mak Albania-Pusi Nr.1 
dhe Rehabilitimi i kanalit Kullues KK1, Golem, Kavaje”. 
 
4. Fondi limit: 567.154.000 (pesëqind e gjashtëdhjetë e shtatë milion e njëqind e 
pesëdhjetë e katër mijë) Lekë pa TVSH. Fondi i akorduar për vitin 2017 është 
113.614.127 (njëqind e trembëdhjetë milion e gjashtëqind e katërmbëdhjetë mijë e 
njëqind e njëzet e shtatë) lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 14 muaj. 
 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 30/03/2017; 
Ora: 10:00. 
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 30/03/2017; 
Ora: 10:00. 
 

BASHKIA DURRËS 
 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Durrës 
Adresa   Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës 
Tel/Fax  052 22 23 10 
E-mail   info@durres.gov.al 
Faqja e Internetit www.durres.gov.al/ 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  E Hapur, Lloji i Kontratës: Punë  
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rikonstruksion rruga Bozanxhie, rruga Muçve, rruga 
Qender Rromanat ne Rrashbull. vazhdim punimesh (faza II)” 
 
4. Fondi limit:  20’829’000 (njezet milion e teteqind e njezet e nente mije) lekë 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  90 dite 
     
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data: 30.03.2017       Ora: 10:oo 
Vendi: Prokurim elektronik  www.app.gov.al 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:    
Data: 30.03.2017       Ora: 10:oo 
Vendi: Prokurim elektronik  www.app.gov.al 
 

BASHKIA TIRANË 
 
Autoriteti Kontraktor: Bashkia Tiranë, Adresa: Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001, Tiranë,     

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

	1. Shoqerite ne bashkepunim “NEAL 86” + “KUPA”  me oferte 8,961,436 leke pa tvsh
	3. Shoqeria “SHENDELLI”      me oferte 10,496,539 leke pa tvsh
	UMINISTRIA E DREJTËSISË
	-Certifikatat ISO 9001,14001 dhe 18001 nga verifikimi ne sistem rezultojne te anulluara.
	-Makinerite e paraqitura nuk jane te rregjistruara ne QKR.
	-Mungon certifikata e marrjes ne dorezim per objektin e paraqitur si pune e ngjashme.
	3-U skualifikua operatori ekonomik “Jogi”sh.p.k per keto arsye:
	-Makinerite e paraqitura nuk jane te rregjistruara ne QKR.
	-Kasem Xhemalaj i paraqitur me CAP nuk figuron ne listepagesa.
	4- U skualifikua operatori ekonomik “Boshnjaku B.” sh.p.k. per keto arsye:
	-Makinerite e paraqitura nuk jane te rregjistruara ne QKR.
	-Mungon kontrata me inxhinierin elektronik.
	5- U skualifikua operatori ekonomik “Alb-Tiefbau” sh.p.k. per keto arsye:
	-Makinerite e paraqitura nuk jane te rregjistruara ne QKR.
	-Mungon leja e shfrytezimit per objektin e paraqitur si pune e ngjashme.
	6- U skualifikua operatori ekonomik “Alb-Konstruksion” sh.p.k. per keto arsye:
	-Mungon certifikata e marrjes ne dorezim per objektin e paraqitur si pune e ngjashme.
	-Mungon polica e sigurimit per automjetin me targe SH 4741 E
	7- U skualifikua operatori ekonomik “Delia Impex” sh.p.k. per keto arsye:
	-Ju keni paraqitur vetem QKB e asnje dokument tjeter
	8- U skualifikua operatori ekonomik “Caushi” sh.p.k. per keto arsye:
	-Ju nuk keni paraqitur asnje dokument.
	INSTITUTI I MJEKESISE LIGJORE
	Autoriteti Kontraktor, adresa, nr. Tel/Fax: INSTITUTI I MJEKESISE LIGJORE
	7. Vlera totale e kontratës:   20,098,523 (njëzet milion e nëntëdhjetë e tetë mijë e       pesëqind e njëzet e tre)  lekë me tvsh

	6. Vlera totale përfundimtare e Kontratës: 3 101 235 (tre million e njëqind e një mijë e
	dyqind e tridhjetë e pesë) lekë me tvsh.
	7. Data e lidhjes së kontratës: 07.03.2017
	8. Emri dhe adresa e Kontraktorit:
	Emri;   “OKTAPUS 1 SECURITY” SHPK
	Adresa;  Rruga “Bardhok Biba“, OLD Tirana Bulding, Tiranë
	Loti 309 Sistemi respirator Aminophylline  250 mg/10 ml  Flakon/ Ampule
	Loti 128 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Human plasma proteins (thereof Immunoglobulin at least 95%) + Immunoglobulin M (IgM) + Immunoglobulin A (IgA) + Immunoglobulin G (IgG) (50 mg + 6 mg + 6 mg + 38 mg)/1 m-50ml Flakon/ Ampule
	Loti 299 Sistemi nervor Propofol 10mg/ml Flakon/ Ampule

	DREJTORIA E RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	DREJTORIA E RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:
	 Formulari i njoftimit;
	QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
	UNIVERSITETI “EQREM ÇABEJ” GJIROKASTËR
	NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

