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PROCEDURA KERKESE PER 

PROPOZIM 
 

 
PUNE  PUBLIKE 

 
 

KOMUNA  QERRET,  PUKE 
Autoriteti kontraktor: Komuna  Qerret,  Puke. Adresa,nr.tel: Luf  ,  Puke 
Tel/Fax    068 20 55 687  
 
Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese  per  propozim   Pune   ( prokurim me 
mjete elektronike) 
 
Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve):’’Magazine frigoriferike  
frutash ’’  shtesa  ,Fshati  Gomsiqe ,  Komuna  Qerret  Puke 
 
Fondi limit    ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): 4.604.091 (  katermilion e 
gjashteqind e kater mije e nentedhjete e nje ) leke  pa  tvsh  
Burimi i financimit: Programi i Zhvillimit Rajonal – Shqipëria Veriore (RDP ) 
  
Afati  i  realizimit  te  punimeve :  30  dite                
 
Data e zhvillimit te tenderit : 15/01/2015,ora 10.00. 
Vendi: Ne rruge elektronike nga adresa zyrtare e APP, www.app.gov.al 
 
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 15/01/2014,ora 10.00    
Vendi: Ne rruge elektronike nga adresa zyrtare e APP, www.app.gov.al 
 

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 “Kërkesë për propozim” (punë). 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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Objekti i prokurimit: “Rikonstruksioni i Ures së Manastirit, Zvërnec,Vlorë” 
 
Fondi limit: 1,249,071 Lekë (një milion e dyqind e dyzetë e nëntë mijë e 
shtatëdhjetë e një) lekë (pa TVSH ) 
 
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Te ardhura  Grante  Donacione  
 
Investim X Shpenzim operativ  
 
Afati per kryerjen e punimeve: 45  (dyzetë e pesë) ditë kalendarike nga dita e 
lidhjes së kontratës. 
 
Data e zhvillimit te tenderit: 16 Janar 2015 ora 12:00. 
Vendi: www.app.gov.al. 
 

BASHKIA SARANDË 
Autoriteti kontraktor, adresa, nr. Tel BASHKIA SARANDË 
Lagjia Nr. 2, Rr. “Abedin Dino”, Tel, Fax: 0852/2292 
 
Lloji i Proçedurës së Prokurimit “Kërkes për propozim” me mjete elektronike 
 
Objekti i Prokurimit ( n.q.s ka lote i ndarë sipas loteve) “Paisje e mereme.per 
stadiu.te lojr.me dore&shtri.e sheshit&fusha Futbollit” 
 
Fondi limit ( n.q.s ka lote i ndarë sipas loteve) 1,000,000.00     Lekë ( pa TVSH) 
 
Burimi i financimit 
Buxheti i shtetit               Të ardhurat     X                Grandet, donacione, etj      
 
Investim       X             Shpenzim Operativ       
 
Afati për mbarimin e punimeve/ Dorëzimin e mallit/ Kryerjen e shërbimit 
15 ditë  
 
Data e zhvillimit të Tenderit _22/01/ 2015, Ora 09 ºº,  
vendi : në Drejtorinë Juridike. Prokurim elektronik www.app.gov.al 
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data 22/01/ 2015, Ora 09 ºº,  
vendi : në Drejtorinë Juridike. Prokurim elektronik www.app.gov.al 
 
 

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