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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
Autoriteti kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit, me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10, Tiranë, 
me nr. Telefon/Fax:+35542234885 
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Lloji i proçedurës së prokurimit “Sherbim Konsulence”. 
 
Objekti i prokurimit: “Sherbim konsulence për hartimin e strategjisë për zhvillimin e turizmit në 
bregdetin e Shqipërisë” 
 
Fondi limit: 20,518,960 Lekë (njezet milion e peseqind e tetembedhjete mije e nenteqind e 
gjashtedhjete), equivalente me rreth 146,564  Euro (pa TVSH).  
 
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Te ardhura  Grante  Donacione  
 
Investim X Shpenzim operativ  
 
Afati per kryerjen e sherbimeve: 24 (njëzet e katër) javë nga dita e lidhjes së kontrates. 
 
Data e dorezimit dhe hapjes se kerkesave per fazen e pare: 31.07.2015, ora 10:00. 
Vendi: www.app.gov.al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Për Lotin 1 janë 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 “MONTAL” sh.p.k në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ky Ope...
	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” i ndryshuar si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga ...

	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 “BYLIS PHARMA” sh.p.k. në mbështetje me nenin 53 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave të Tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e paraqitur nga...
	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, ...

	1.  “Biometric Albania”                                               NIPT J61827062E
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “Biometric Albania” sh.p.k, NIPT J61827062E, është identifikuar si oferta e suksesshme për Loti 1: Reagent per testin e djerses me një vlerë të përgjithshme te ofertes pre...
	2.  “FEDOS” sh.p.k.                                       NIPT K01514009I
	Adr:      Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla G&P, Kati i I-rë, Nr. 2, Tiranë.
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “Biochem NRP” sh.pk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotin 2 me vlerë si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “GENIUS” sh.pk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotin 5 me vlerë si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “BIOMETRIC ALBANIA” shpk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “Gen-Alb Farma” shpk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “FEDOS” shpk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA" TIRANE
	Lot12 Magnezium sulfate        25%-10 ml                           Flakon
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me    adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me   adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me   adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me   adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:  Shoqëria  “Novatech Studio” shpk, me Nipt  L01717030C dhe me    adresë së ushtrimit të Biznesit: Rruga “Elbasanit”, Njesia Bashkia Nr.2, Pallati EDIL_AL-IT, Kati II, Nr. 8160, 4/225
	Kontraktori:   Shoqeria “Zenit 06” shpk, me Nipt K61731002D dhe me adrese te ushtrimit te Biznesit : Rruga “Myrteza Topi” Nd 18 Ap 38, Tirane.
	Data e lidhjes se kontrates 10/07/2015
	Rruga “Adem Jashari”, Ndërtesa 4, Hyrja 10, Njësia Bashkiake    Nr. 5, Tiranë
	Nipt K71401004W
	Fiton  Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.
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