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6. Data e lidhjes së kontratës: 10.03.2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri    Cani 2005 sh.p.k. 
Adresa   Elbasan 
Nr. NIPT                     K5300121A 
 

BASHKIA CERRIK 
 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Cerrik 
Adresa   Lagja nr 2 rruga “Gjimnazistet 1962” 
Tel/Fax  +35558122263 
E-mail   bashkiacerrik@yahoo.com 
Adresa e Internetit ___________________________________________ 
 
2.  Lloji i procedurës: Kerkese per propozim (prokurim me mjete elektronike) 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Rikonstruksion i shkolles, kopeshtit, ndertim i 
terreneve sportive dhe sistemim i territorit ne shkollen Mehmet Bajraktari, NJA Shales 
 
4. Fondi limit: 42920193 (dyzete e dy milion e nenteqind e njezete mije e njeqind e nentedhjete e 
tre) leke pa TVSH 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 
 

    
Vlera 46283178  (me TVSH) Monedha Leke 
    

 
6. Data e lidhjes së kontratës: 22.03.2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit  
 
Emri    BO Beladi sh.p.k. & Sireta 2F sh.p.k. & Alesjo sh.p.k.  
Adresa   Elbasan 
Nr. NIPT                  J62903254C & K51501008J & L37311801K 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
Adresa   Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 
Tel/Fax  Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 
E-mail   adf@albaniandf.org 
Faqja në Internet www.albaniandf.org 
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2.  Lloji i procedurës:  “Tender i Hapur”   
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  "Rikonstruksion i tre rrugeve hyrese te qytetit 
Rrogozhine”. 
 
4. Fondi limit  124.996.999 (njëqind e njëzet e katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë 
e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH.   
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 24.999.400 (njëzet e katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e 
nëntë mijë e katërqind) lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 90.363.489 
(nentedhjete milion e treqind e gjashtedhjete e tre mije e katerqind e teedhjete e nente) lekë pa 
TVSH lekë pa tvsh ose 108.436.187 (njeqind e tete milion e katerqind e tridhjete e gjashte mije e 
njeqind e tetedhjete e shtate) leke me tvsh.  

     
6. Data e lidhjes së kontratës 02 Maj 2016. 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Hastoci” shpk me adrese: Lagja “Eurolingua”, Farke e 
Vogel, Tirane, me NIPT J62028009B. 
 

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A. 
 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a. 
Adresa   Rruga “5 Maji”, pranë Medresesë Tiranë 
Tel/Fax  +355 4 222 5572 
E-mail   info@ukt.com.al    
Faqja e Internetit www.ukt.al 
 
2. Lloji i proçedurës: “Procedurë e hapur” 
 
3. Objekti  i kontratës: Ndërtim rrjet shpërndarës dhe Kanalizimi në zonën përball ish uzines së 
Autotraktorëve (Shkoze e sipërme deri ne Lanabregas), (Loti I)” 
 
4. Fondi limit: 62,190,475 (gjashtëdhjetë e dy milion e njëqind e nëntëdhjetë mijë e katërqind e 
shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH 
 
5. Vlera totale e kontratës: 71,461,757 (shtatëdhjetë e një milion e katërqind e gjashtëdhjetë e një 
mijë e shtatëqind pesëdhjet e shtatë) lekë me TVSH 
 
6. Data e Kontratës:  03.05.2017. 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit:  JV NDREGJONI” sh.p.k. & “KUPA” sh.p.k  
Emri   “NDREGJONI” sh.p.k  
Adresa  Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8, Tiranë. 

http://www.ukt.al/

	ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME BERAT
	Për:       “BUNA” sh.p.k. NIPT J61826501C,
	Adr:      Lagjja 14, “Bajram Tusha”, Shkozet, Durrës.
	Për Lotin 6 janë skualifikuar:
	Nga shqyrtimi i ofertës së Operatorit Ekonomik “Genius “ 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 Ekono...

	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “PEGASUS” sh.p.k  është identifikuar si oferta e suksesshme për:
	Loti 7. Kite reagent për Architect 2000 (ABBOTT) me një vlerë të përgjithshme prej 3,035,000 (tre milion e tridhjete e pese mije) leke pa TVSH dhe 3,642,000 (tre milion e gjashtëqind e dyzet e dy mije) leke me TVSH.
	NUIS J61827083D & NUIS  J66703306O
	NUIS J91915001P  & NUIS  J66902042Q
	NUIS J61827083D & NUIS  J66703306O
	NUIS J91915001P  & NUIS  J66902042Q
	Çmimi total i ofertës pa tvsh = 350.000 (treqind e pesëdhjetëmijë) lekë
	Loti V: “Reparti Ushtarak 4001 Kukes” me fond limit 7,886,187 lekë pa TVSH për periudhën 01.07.2017-31.12.2019
	Loti VI: “Reparti Ushtarak 4001 Burrel” me fond limit 5,213,127 lekë pa TVSH për periudhën 01.07.2017-31.12.2019
	Nga shqyrtimi i kësaj oferte 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 shoqërisë “Oktapus” shpk nuk është në përputhje me kër...

	Objekti i prokurimit (n.q.se ka lote sipas loteve ): Punime rikonstruksioni  te disa  segmenteve te rrugeve rurale , Bashkia Skrapar
	Objekti i prokurimit (n.q.se ka lote sipas loteve ): Ndertim vepra arti  ne segmentet rrugore rurale,  Zaberzan Poshte - Zaberzan Lart, Blezencke - Prishte  , Qeshibec  - Sternec  , Bashkia Skrapar.


	5-Vlera totale e kontrates:  12 113 970 (dymbedhjete milion e njeqind e trembedhjete mije e nenteqind e shtatedhjete) leke me tvsh
	5-Vlera totale e kontratës: 23 783 949 (njëzet e tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e dyzet e nëntë) lekë me tvsh.
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore. DPTTV Rruga e Kavajës, Ish Uzina Mekanike, Tiranë; tel/fax: +35542419752; taksat@dpttv.gov.al; www.dpttv.gov.al
	2. Lloji i procedurës: Kërkesë për propozim
	3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerja e materialeve për funksionimin e pajisjeve të zyrës - Letër A4 dhe Bojë printeri.
	4. Fondi limit : 3.868.275 (tre milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e tetëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH - Burimi i Financimit: Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2017, me anë të Vendimit nr. 84, datë 29.1...
	5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 2.870.000 (dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa Tvsh ose 3.444.000 (Tre milion e katërqind e dyzetë e katër mijë) lekë me Tvsh. Vlera e nenkont...
	6. Data e lidhjes së kontratës 28.04.2017
	7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit: Shoqëria “COLOMBO” sh.p.k me nr. NIPTI: K36608208V, me adresë: Rruga “Riza Kolonja”, pallati i sportit “Asllan Rusi”, Tiranë

	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	Në datën 26.04.2017 ora 12:00, në Drejtorinë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Vlorë, u   zhvillua Ankandi i hapur,  me Nr. Ref 3/A-2017, me objekt shitje sipas njoftimit të publikuar  në Buletinin e APP Nr.13, datë 03.04.2017, faqe 575-577.
	Në datën dhe orën e caktuar për zhvillimin e ankandit u konstatua se dokumentat e Ankandit nuk ishin  tërhequr nga asnjë subjekt, dhe nuk u paraqit asnjë kandidat/ofertues.

	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
	NJOFTIM PER BOTIM PËR
	Komponenti Projekte
	 Identifikimin ne kohe reale te informacioneve rreth programeve te ndryshme të financimit nga Programe të Komunitetit Evropian dhe donatorëve te tjerë.
	 Te informoj stafet akademike dhe studentet, per pjesemarrje aktive ne aplikimet e projekteve te ndryshme.
	 Te mbeshtese teknikisht stafet akademike dhe studentet, gjate procesit te shkrimit te projekt propozimeve, si dhe plotesimin e dokumentacionit te nevojshem per aplikime ne projekte.
	 Te lehtesoje mundësine e vendosjes se kontakteve te bashkepunimit, ne nivel institucional.
	 Te lehtesoje vendosjen e kontakteve individuale te bashkepunimit te stafeve akademike, me homologe te tyre brenda dhe jashte vendit.
	 Te informoje stafet akademike, ne lidhje me fushat prioritare te Programeve te ndryshme te financimit dhe bashkepunimit ne projekte nderkombetare, kriteret e aplikimit dhe te vleresimit te tyre.
	 Te mbështes dhe ndihmoj gjenerimin ne menyre te vazhdueshme të ideve dhe projekt propozimeve nga stafet akademike brenda UV, shkrimin e kornizave rutine ne projekte apo redaktimin dhe ne paraqitjen sa me mire te projektpropozimeve.
	 Te materializoje, ne koordinim te plote me strukturat berthame per shkrimin e projekteve ne departamente, kthimin e ketyre ideve ne projekt propozime dhe prezantimin dhe diskutimin e tyre me partnere potencialë, per keto projekt propozimeve.
	 Te promovoje aktivitet e partneritetit te UV ne evente te ndryshme, brenda dhe jashte vendit.
	Marredheniet me jashte
	 Te mbaje kontakte te vazhdueshme me zyrat e maredhenieve me jashte me Universitete, me te cilat UV ka marreveshje bashkepunimi, per mundesite e bashkepunimit dhe aksesimit te fondeve te BE, si dhe bashkepunime te tjera bilaterale.
	 Te vendose kontakte bashkepunimi me zyra te marredhenieve me jashte te Universiteteve te tjera jashte vendit, per te rritur spektrin e partneritetit te UV ne bashkepunime nderkombetare.
	 Te hartoje, ne bashkepunim me Rektoratin e UV, marreveshjet protokollare te bashkepunimit me Universitete te tjera brenda dhe jashte vendit.
	 Redakton dhe perkthen te gjitha materialet e pergatitura per informacion te faqes zyrtare web te Universitetit www.univlora.edu.al ne gjuhen shqipe dhe angleze.
	 Perkthen te gjitha marreveshjet institucionale te lidhura nga Universiteti me partnere nderkombetare, Universitete europiane dhe me gjere ne gjuhen angleze.
	 Perkthen te gjitha kontratat e projekteve te financuara nga Komuniteti Evropian, si dhe materialet  mbeshtetese te ketyre projekteve, manual menaxhimi, plan komunikimi, regulloren e prokurimit sipas EU-se etj dokumenta te lidhura me projektet
	 Perkthen ne menyre simultane titullarin e institucionit ne cdo takim me partneret nderkombetare ne institucion.
	 Perkthen informacionet ne lidhje me aplikimet per Programe te Ndryshme te Komunitetit Evropian, guiden e aplikimit si dhe prioritetet e tij.
	 Perkthen cdo dokumentacion tjetër që Institucioni ka nevoj.


