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7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 08/05/2017 Ora: 15:00,  
ne menyre elektronike ne www.app.gov.al 
 

OSHEE SH.A 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    OSHEE sh.a 
Adresa              Rr. Andon Zako Çajupi, Pll. Conad, Kati III, Tiranë 
Tel/Fax  042274185 
E-mail   ___________________________________________ 
Faqja në Internet www.oshee.al 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  E Hapur Pune me mjete elektronike 
 
3. Objekti i kontratës: “Ndertim i Nenstacionit te ri ne Gjirin e Lalezit 110/20 kV”  
 
4. Fondi limit:  459,494,443  (katerqind e pesëdhjetë e nentë  milion e katërqind e nentedhjetë  e 
kater mijë e katerqind e dyzet e tre)  leke pa TVSH. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 (dymbedhjete) muaj nga dorezimi i 
sheshit. 
 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 08/05/2017 Ora: 14:00,  
ne www.app.gov.al.  
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 08/05/2017 Ora: 14:00,  
ne www.app.gov.al.  
 

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 rruges se Velipojes segmenti Harku i 
Berdices - Baks ” Lot. 3.  
 
4. Fondi limit: 886.349.000 (teteqind e tetedhjete e gjashte milion e treqind e dyzet e nente mije) 
Lekë pa TVSH. Fondi i akorduar për vitin 2017 është 177.269.973 Lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur 
është parashikuar për vitin 2018.  
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 18 muaj.  
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6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 08.05.2017; Ora: 
10:00.  
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 08.05.2017; Ora: 10:00. 
 BASHKIA  TROPOJE 

 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia  Tropoje 
Adresa   Sheshi  “Azem Hajdari “, Bajram Curri 
Tel/Fax  0682079076 
E-mail   bashkiatropoje@gmail.com 
Faqja në Internet ___________________________________________ 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit: I Hapur 
 
3. Objekti  i kontratës: : “Shtese Ujesjellesi Valbone per qytetin Bajram Curri” 
 
4. Fondi limit pa t v sh: 67 595 904  
(gjashtedhjeteeshtatemilionepeseqindenenetedhjeteepeseenenteqindekater) leke 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 1 (nje) muaj   
     
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 11.05.2017, ora 9:00 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 11.05.2017, ora 9:00 
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	4. Fondi limit:   40 317 958.81 (dyzetë milion e treqind e shtatëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë pikë tetëdhjetë e një) lekë pa Tvsh, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, ndarë në 2 (dy) lote si më poshtë:
	Loti I. “Blerje kancelari”.
	Fondi limit 21 111 843.76 lekë pa Tvsh.
	Loti II. “Blerje letër”.
	Fondi limit 19 206 115.05 lekë pa Tvsh.
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  :“ Rikonstruksion i Rruges automobilistike  Gostencke –Leshnje, ndertim ure Automobilistike  “
	3. Objekti  i kontratës :Blerje makine per Ndermarrjen e Sherbim-Gjelberimit”
	Punonjës shërbimi gjithësej: 5.8 punonjës
	Kriteret e shpalljes së fituesit: Çmimi më i ulët.


	3-Objekti i prokurimit: " Grumbullim, trajtim dhe asgjesim i mbetjeve spitalore "
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta e Operatorit Ekonomik “Climacasa” sh.p.k me NIPT L07805502F  përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar referuar listës së kritereve të përgjithshme dhe kritereve të veçanta të pranimit/kualifiki...
	Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 66 pika 4, Komisioni konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.
	Nga shqyrtimi i këtyre ofertave në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik” si dhe kritereve te pranim kualifikimit  të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit ekonomik “Climacasa” sh.p.k me NIPT L07805502F...
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	 Nuk i  ploteson  kriteret e vecanta per kualifikim. Bilancet e vitit 2013-2014-2015 te paraqitura jane te pacertifikuara nga organet tatimore.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Sa më sipër Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 3, dhe pika 5 gërma (a) , të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr....

	4. Fondi limit: 2 .846.522 (dy milion e teteqind e dyzete e gjashte mije e peseqind e njezete e dy) leke.
	Vlera : 24.864.157 ( njezet e kater milion e teteqind e gjashtedhjete e kater mije e
	njeqind e   pesedhjete e shtate)  leke me Tvsh.
	Loti 1 Bakteriologjiku speciale.
	Vendosi: Anullimin e procedures kerkese per propozim, me Objekt: “ Rikonstruksion i Rruges automobilistike  Gostencke –Leshnje ,Ndertim Ure Automobilistike  “, me fond limit : 1 631 975 (Nje milion e gjashteqind e tridhjet e nje mije e nenteqind e sht...
	Vendosi: Anullimin e procedures kerkese per propozim, me Objekt: “ Rikonstruksion i Rruges automobilistike  Gostencke –Leshnje ,Ndertim Ure Automobilistike  “, me fond limit : 1 631 975 (Nje milion e gjashteqind e tridhjet e nje mije e nenteqind e sht...

	Njoftimi i ankandit
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	Njoftimi i ankandit
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
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