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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 RAJONALE OSHEE BERAT 

 
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel:“Drejtoria Rajonale Berat,Rr. "Antipatrea",pranë Gjykatës 
Berat,Kati i III.Berat” .                                                            
 
Lloji i procedurës se prokurimit: Procedura e Hapur 
 
Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): “Ndërtim kabine,rrjeti TM  dhe rrjeti TU me 
përcjellës ABC” 
 
Fondi limit: 10,042,356 (dhjetë milion  e dyzetë e dy mijë e treqind e pesëdhjete e gjashtë ) lekë (pa 
tvsh). 
 
Burimi i financimit: Të ardhurat e vetë  të OSHEE sh.a 
 
Afati për kryerjen e punimeve : 3 muaj nga lidhja e kontratës 
 
Data e zhvillimit te tenderit: 29.06.2015, ora 1000, vendi: në Drejtoria Rajonale Berat -OSHEE 
sha., adresa, Rr. "Antipatrea",pranë Gjykatës Berat,Kati i III.Berat” .                                                            
 
Afati i fundit për pranimin e dokumenteve, data: 29.06.2015, ora 1000, vendi: në Drejtoria Rajonale 
Berat -OSHEE sha., adresa, Rr."Antipatrea",pranë Gjykatës Berat,Kati i III.Berat” 
 

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: “Sistemim – asfaltim i rrugës Sanxhak – superstradë, Bashkia Laç ". 
 
Fondi limit: 83,151,051.6 (tetëdhjetë e tre milion e njëqind e pesëdhjetë e një mijë e pesëdhjetë e 
një e gjashtëdhjetë qindarka) 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. 
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Afati për Kryerjen e Punimeve: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës, me përfundim brënda 4 
muajve nga data e nënshkrimit të kontratës.   
 
Hapja e Ofertave do të bëhet në: 25.06.2015 ora 10.00  
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave: 25.06.2015, ora 10.00. 
 
Vëndi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: ëëë.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://ëëë.app.gov.al/ep/Registration.aspx.  
 

KOMUNA KASHAR, YRSHEK TIRANE   
 

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) :  Vazhdim Punimesh në Ndërtimin e 
Bulevardit të Kasharit, Rr. Skenderbej, Yzberish. 
 
Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): 29.717.878 lekë. 
Burimi i financimit: të ardhurat e veta  
 
Investim X   Shpenzim operativ  
              
Afati për mbarimin e punimeve /për dorezimin e mallit/kryerjen e shërbimit: 
180 ditë  
              
Data e zhvillimit të tenderit:  23.06.2015 ora 09:00,  
Vendi: www.app.gov.al  
             
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 23.06.2015 ora  09:00,  
Vendi: www.app.gov.al  
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	1. Bashkimi i shoqerive eshte lidhur ne kundershtim me piken 2 te nenit 74 te VKM 914 date 29.12.2014 ku percaktohet:
	Bashkimi i operatorëve ekonomikë
	Persa me lart ne bashkimin e operatoreve mungon prania e noterit (nepermjet vules se tij) ne ndarjen e volumeve perkatese.
	2. Ne preventivin e paraqitur nga BO eshte nderhyre ne zerat perkates te paraqitur nga autoriteti ne kundershtim me DT e pikerisht:
	3. Kontrata e lidhur me Kaleshi eshte ne kundershtim me DT pasi percakton lidhjen e kontrates per materiale elektrike kur ky furnizues nuk e garanton kete furnizim.  Gjithashtu ne lidhjen e kontrates operatori Vellezerit Hysa sh.p.k. eshte perfaqesuar...
	4. Ergi sh.p.k. nuk ploteson kushtin per punime te ngjashme sipas sasise se percaktuar ne masen 33.3 % ku ka paraqitur punime te ngjashme vetem ne masen afersisht 6 400 000 leke.
	5. Ne lidhjen e kontrates per materiale elektrike eshte perfaqesuar nga nje person i paautorizuar me prokure te posacme gjithashtu kontraktuesi nuk eshte i paisur me ISO. Certifikata ISO e paraqitur nuk eshte per kompanine e kontraktuar si dhe nuk esh...
	Adr:      Kthesa e Kamzës, pranë shinave, Tiranë.
	UDREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PËRMET
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “Fedos” sh.p.k është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotin1: Furnizim vendosje të pajisjeve mjekësore për Shërbimin e Ortopedisë në QSU “Nënë Tereza” Tiranë me vle...
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “Sulollari” Shpk është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotin 2: “Furnizim vendosje  2(dy) kondicionerë për Shërbimin e Ortopedisë në QSU “Nënë Tereza” Tiranë me vl...

	Ne zbatim te DST, shtojca 10, kriteret e vecanta per kualifikim, 2.3.3 (Makineri Pajisje) pika 5 ku citohet:”Operatori ekonomik nuk duhet ti kete kapacitetet teknike te angazhuara ne kontratat te tjera dhe nuk duhet te jene te deklarurara ne procedura...
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “MEGAPHARM” SHPK është identifikuar si oferta e suksesshme për proceduren e prokurimit me objek : “Blerje Barna” Peginterferon me vlere 8,065,200.00 (tete million e gjasht...

	Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër “Furnizime  me lende djegese per automjete Gazoil 10ppm”
	DREJTORIA E RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	DREJTORIA E RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	1. KRITERET PËR PJESEMARRJE, KUALIFIKIM DHE VLERESIM TE OFERTES
	Autoriteti shitës kualifikon në procedurat e ankandit çdo kandidat ose ofertues vetëm kur paraqet: a) formularin e sigurimit të ofertës për shumën dhe vlefshmërinë e kërkuar në dokumentet standarde të ankandit; b) Kerkesen se bashku me te dhenat per g...
	2. Autoriteti shitës, kur kërkohet informacion për ofertuesin rezident në një shtet të huaj, mund të
	QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE EDUKIMIT NË VAZHDIM
	NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

