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PROCEDURA E HAPUR PUNE 
PUBLIKE 

 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
Autoriteti kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit, me adresë: Rruga “Sami 
Frashëri”, Nr.10, Tiranë, me nr. Telefon/Fax:+35542234885 
 
Lloji i proçedurës së prokurimit “Proçedurë e hapur” (punë). 
 
Objekti i prokurimit: “Gjelberimi i shetitores se vijes bregdetare te Vlores” 
 
Fondi limit: 86,520,776 Lekë Lekë (tetëdhjetë e gjashtë milion e pesëqind e 
njëzetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë (pa TVSH ) 
 
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Te ardhura  Grante  Donacione  
 
Investim X Shpenzim operativ  
 
Afati per kryerjen e punimeve: 12  (dymbëdhjetë) muaj kalendarikë nga dita e 
lidhjes së kontratës. 
 
Data e zhvillimit te tenderit: 04 Shkurt 2015 ora 12:00. 
Vendi: www.app.gov.al. 
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	DREJTORIA E PERGJITHSHME E RTSH
	Objekti: Kancelaria(leter format, shtypshkrme, boje printeri, fotokopje, etj)
	BASHKIA E TIRANËS
	BASHKIA E TIRANËS

	Ankesa:  Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesmarrëse në tender në mbështetje të nenit 63 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,  nuk eshte paraqitur asnje ankese.
	UBASHKIA PESHKOPI

	Ankesa:  Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesmarrëse në tender në mbështetje të nenit 63 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,  nuk eshte paraqitur asnje ankese.
	Ankesa:  Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesmarrëse në tender në mbështetje të nenit 63 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,  nuk eshte paraqitur asnje ankese.
	Lloji i procedures: Procedure me negocim pa shpallje paraprake;
	Objekti i prokurimit: Plotësimi i nevojave të  Qendrës Kombëtare Teknike Bio-Mjeksore  në fillim të vitit 2015 me roje private per ruajtjen e godines dhe ambienteve rrethuese te saj.
	Fondi limit : 320398 lekë pa TVSH (384477 lekë me  TVSH);
	Vlera totale e kontrates (nqs ka lote i ndare sipas loteve):
	320398 lekë pa TVSH (384477 leke me TVSH)
	Data e lidhjes se kontrates:31.12.2014
	Kontraktori adresa Nipt :  Shoqëria ALBGUARDIA”  Sh.P.K , Rr.Abdyl Frasheri”Pallati 4/1/3- Tirane.  me NIPT K31504011T .
	Data e lidhjes së kontratës:  29.12.2014
	Kontraktori,  adresa:   Dea Security Sh.p.k,  Rr. Xhorxh W. Bush, Nr. 54/2 Tiranë . NIPT K51521007J
	Fondi limit: 1 777 707 (nje milion e shtateqind e shtatedhjete e shtate mije e shtateqind e shtate) lekë pa  TVSH, nga Bashkia Tirane.
	Vlera totale e kontratës: 2 133 248,4 (dy milion e njeqind e tridhjete e tre mije e dyqind e dyzet e tete presje kater) lekë me T.V.SH.; 1 777 707 (nje milion e shtateqind e shtatedhjete e shtate mije e shtateqind e shtate)  lekë  pa TVSH.
	Kontraktori: MC.CATERING” shpk &  “ REGLI” shpk, EGLENTI  shpk  Rr. “ CO-PLAN”, Kamëz, Tiranë,   NIPT K72218022J
	Fondi limit: 1 012 650 (nje milion e dymbedhjete mije e gjashteqind e pesedhjete) lekë pa  TVSH , nga Bashkia Tirane.
	Vlera totale e kontratës: 1 215 180 (nje milion e dyqind e pesembedhjete mije e njeqind e tetedhjete) lekë me TVSH ; 1 012 650 (nje milion e dymbedhjete mije e gjashteqind e pesedhjete) lekë pa T.V.SH.
	Fondi limit: 2 415 060 (dy milion e katerqind e pesembedhjete mije e gjashtedhjete ) lekë pa  TVSH. Nga Bashkia Tirane.
	Vlera  totale e  kontratës:  2 898 072 (dy  milion teteqind e nentedhjete e tete mije e   shtatedhjete e dy) lekë  me  TVSH ;  2 415 060 (dy milion e katerqind e
	pesembedhjete mije e gjashtedhjete)  lekë  pa   T.V.SH.

	Fondi limit: 968 600  (nenteqind e gjashtedhjete e tete mije e gjashteqind ) lekë pa TVSH, nga Bashkia Tirane.
	Vlera totale e kontratës: 1 162 320 (nje milion e njeqind e gjashtedhete e dy mije e treqind e njezet) lekë me T.V.SH.; 968 600  (nenteqind e  gjashtedhjete e tete mije e gjashteqind )  lekë pa TVSH.
	Kontraktori: MC.CATERING” shpk &  “ REGLI” shpk, EGLENTI  shpk  Rr. “ CO-
	PLAN”, Kamëz, Tiranë,   NIPT K72218022J
	Fondi limit: 468 590  (katerqind e gjashtedhjete e tete mije peseqind e nentedhjete) lekë  pa TVSH, nga Bashkia  Tirane.
	Vlera totale e kontratës: 562 308  ( peseqind e gjashtedhjete e dy mije e treqind e tete)  lekë   me  TVSH ; 468 590  (katerqind e gjashtedhjete e tete  mije peseqind e nentedhjete) lekë pa T.V.SH.
	Kontraktori: MC.CATERING” shpk &  “ REGLI” shpk, EGLENTI  shpk  Rr. “ CO-
	PLAN”, Kamëz, Tiranë,   NIPT K72218022J
	Fiton kërkuesi që ka vlerën më të lartë


	QENDRA SHENDETESORE NR. 8 TIRANE
	QENDRA SHENDETESORE NR. 8 TIRANE
	QENDRA SHENDETESORE KOMUNA BERDICE
	QENDRA SHENDETESORE FUSHE KUQE KURBIN

