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Afati i fundit për pranimin e dokumentave:  16.06.2015, ora 10:00, 
vendi Bashkia Tirane    Website i APP-së: www.app.gov.al 
                                         

KOMUNA KASHAR 
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel:  Adresa: Komuna Kashar, Yrshek Tirane  
Tel.+35548200399/401 
                           
Lloji i procedures se prokurimit:   Proçedurë e Hapur  (me mjete elektronike)                                
 
Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) :  Veshje asfaltike të rrugëve 17-Nëntori dhe 
5-Dëshmorët. 
 
Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): 46.111.457 lekë. 
Burimi i financimit: të ardhurat e veta  
 
Investim X   Shpenzim operativ  
              
Afati për mbarimin e punimeve /për dorezimin e mallit/kryerjen e shërbimit: 
90 ditë  
              
Data e zhvillimit të tenderit:  12.06.2015 ora 09:00,   
Vendi: www.app.gov.al  
             
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 12.06.2015 ora  09:00,  
Vendi: www.app.gov.al  
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH), 
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tirane, Tel/Fax: +355 42 234 885 
 
Lloji i Proçedurës së Prokurimit: “Tender i Hapur” 
  
Objekti i Prokurimit: “Rehabilitimi i gjelbërimit anësor dhe vendqëndrimeve të përkohshme, 
segmenti rrugor  Lushnje-Berat, Lot 3”. 
 
Fondi limit: 32,660,099 (tridhjetë e dy milion gjashtëqind e gjashtë dhjetë mijë e nëntëdhjetë e 
nëntë) 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 Shërbimeve: Periudha e zbatimit të projektit do të jetë 3 muaj, periudha e 
mirëmbajtjes 18 muaj  
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Hapja e Ofertave do të bëhet në: 15.06.2015 ora 12.00 
  
Afati i fundit për pranimin e dokumentave: 15.06.2015, ora 12.00 
Vëndi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik www.app.gov.al 
 
Personi Pergjegjes: 
  
Valentina Kazanxhi, Njesia 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 PËRGJITHSHME UJËSJELLËS KANALIZIME 
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel :  Drejtoria e Përgjithshme Ujësjellës Kanalizime, Nr.tel.   

 
04256091 fax 04256091 
 
Lloji i proçedurës së prokurimit : Procedurë e Hapur, Prokurim Elektronik 
 
Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): Furnizimi me uje i qytetit Kukës dhe 14 
fshatrave rreth saj "faza II" 
 
Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): 156.476.620 (njëqind e pesedhjete e gjashtë milion e 
katërqind e shtatëdhjete e gjashtë mijë e gjashtëqind e njëzet) lekë pa TVSh,Burimi i financimit: 
Buxheti i shtetit  
Punë 
 
Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit: 12 (dymbëdhjetë) 
muaj 
 
Data e zhvillimit te tenderit (Afati kohor për dorëzimin e  ofertës): data 15/06/2015 ora: 13:00, 
vendi: Prokurim elektronik në websitin zyrtar te APP, https://www.app.gov.al  
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave (Afati kohor për hapjen e  ofertës)): data 15/06/2015 ora: 
13:00, vendi: Prokurim elektronik në websitin zyrtar te APP, https://www.app.gov.al   
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tirane, Tel/Fax: +355 42 234 885. 
 
Lloji i Proçedures së Prokurimit: “Tender i Hapur”.  
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	Për Lotin 2 janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “ALmedical” sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Operator Eko...
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “BYLIS PHARMA ” sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Operator...

	8. Alko-Impex me  NIPT- K91326028I  vlere oferte 75 638 592  leke( shtatedhjete e pese milion e gjashteqind e tridhjete e tete mije e peseqind e nentedhjete e dy )
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “Swissmed” sh.p.k është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotin 1 Reagent dhe kite per urinometri Roche Urisys U 2400 me vlere 452 500  (katerqind e pesedhjete e dy ...
	Për Lotin 7 është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:
	Oferta e këtij Operatori Ekonomik nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, ...
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “Biochem NRP “ sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Operator ...


	Për:       “Infosoft Systems” sh.p.k. NIPT J61820021C,
	Adr:      Rruga ”Murat Toptani”, Tiranë.
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