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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tiranë, Tel/Fax:+355 42 234 885. 
 
Lloji i Proçedurës së Prokurimit: “Tender i Hapur” 
 
Objekti i Prokurimit: “Ndërtim i urës në fshatin Skuraj, faza I, (ndërtimi i këmbëve të urës)". 
 
Fondi limit: 3,333,305 (tre milion treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e pesë) Lekë (pa TVSH) 
 
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit. 
 
Gjuha e Tenderit: Dokumentet e Tenderit do të jenë të disponueshme në gjuhën Shqipe. Ofertuesit 
mund të dërgojnë ofertat e tyre në gjuhën Shqipe. 
 
Afati për Kryerjen e Punimeve: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës, me përfundim brënda 2 
muajve nga data e nënshkrimit të kontratës.   
 
Hapja e Ofertave do të bëhet në: 18.05.2015 ora 10.00  
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave: 18.05.2015, ora 10.00. Vëndi: në faqen zyrtare të 
Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al 
 
Personi Pergjegjes: Valentina Kazanxhi, Njësia Ligjore dhe e Prokurimit 
Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 
Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 
Fax:  00355 4 2 234 885 
E-mail: vkazanxhi@albaniandf.org 
 
Operatorët ekonomikë të huaj, në mënyrë që të përdorin sistemin e prokurimit elektronik, duhet të 
rregjistrohen si operatorë ekonomikë në adresën e internetit: 
https://www.app.gov.al/ep/Registration.aspx.  
 

DREJTORIA E PERGJITHSHME E RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel: Drejtoria e Pergjithshme e Radio Televizioni Shqiptar, Drejtoria 
e Pergjithshme e RTSH,  Rr “ Ismail Qemali” nr 11, Tirane, tel 04 222 58 38, e mail  
prokurime@rtsh.al 
 
Lloji i procedures se prokurimit: Procedure e HAPUR  me mjete elektronike.    
 
Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): “ Rikonstruksion i nyjeve sanitare dhe 
kontruksion i mbuleses se oborrit te RTSH” 
 
Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): Fond limit 33 037 271 leke  
(tridhjetetremilioneetridhjeteshtatemijeedyqindeshtatedhjetenje) ( pa tvsh) 
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	Referuar ne DST, Shtojca 7, pika 2 (kriteret e vecanta per kualifikim), (Kapaciteti teknik) ku citohet:” Operatori ekonomik duhet te jete i specializuar nga prodhuesi ne fushen e sistemeve te sherbimeve financiare si edhe te zinxhirit te furnizimit ne...
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Çmimi total i ofertës pa TVSH  3 210 082 ( tre milion e dyqind e dhjete mije e tetëdhjete e dy) lekë, me cmim total  me TVSH  3 852 098 (tre milion e tetëqind e pesëdhjetë e dy mije e nëntëdhjetë e tetë) lekë.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori Ekonomik “RAMA GRAF’’ sh.p.k është shpallur fitues për proçedurën e prokurimit me objekt: Blerje materjale shtypshkrimesh dhe dokumentacioni” per QSUT per vitin 2015, me vlere prej ...

	1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar  përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE të datës 17.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar  përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE të datës 17.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE të datës 10.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE të datës 10.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatorit  ekonomik “ Albguardia” shpk i mungon vërtetimi i OSHEE “Vërtetim debie për operatorët ekonomikë për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik për personat juridik të interesuar  për marrjen e lejve minerare  në zonat e hapura si dhe pë...
	Operatorit  ekonomik “Albguardia” shpk i mungon vërtetimi i OSHEE “Vërtetim debie për operatorët ekonomikë për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit publik për personat juridik të interesuar  për marrjen e lejve minerare  në zonat e hapura si dhe për...
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Dokumentacioni i dorëzuar nga Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Vërtetimin  e OSHEE nr. 4066/28 prot të datës 23.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Vërtetimin  e OSHEE nr. 4066/28 prot të datës 23.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhet të likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 1141  prot të datës 28.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej te likuidohej brenda muaji...
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 1141  prot të datës 28.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej te likuidohej brenda muaji...
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht nëVërtetimin  e OSHEE të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej te likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht nëVërtetimin  e OSHEE të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej te likuidohej brenda muajit shkurt 2015.
	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	U1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	UJanë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht nëVërtetimin  e OSHEE nr. 1/337  të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej likuiduar brenda muajit shkurt ...
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar përkatësisht nëVërtetimin  e OSHEE nr. 1/337  të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej likuiduar brenda muajit shkurt ...
	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar, përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 2662/6 prot të datës 04.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, i cili duhej likuiduar brenda muajit ...
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar, përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 2662/6 prot të datës 04.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, i cili duhej likuiduar brenda muajit ...
	1.KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Janë paraqitur të plota e të sakta
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar, përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 1/326 prot të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015 ,e cila duhej likuiduar brenda muajit s...
	Operatori Ekonomik nuk e përmbush këtë kriter, pasi në Dokumentacionin e dorëzuar, përkatësisht në Vërtetimin  e OSHEE nr. 1/326 prot të datës 02.02.2015 rezulton të mos jetë përfshirë fatura e muajit janar 2015, e cila duhej likuiduar brenda muajit s...
	Për:  Solomon Construction  shpk    Fier    NIPT L33212401D
	1- Shoqerise Solomon Construction Shpk            NIPT L33212401D
	Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it
	Lloji i Proçedures se Prokurimit : “Procedure me negocim,pa shpallje paraprake te njoftimit”.
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