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Buletini i Prokurimit Publik (Buletini) është publikim i Agjencisë së Prokurimit
Publik (APP).
Në Buletin do të publikohen njoftimet që kanë lidhje me prokurimin publik, si dhe i
gjithë kuadri ligjor për prokurimin, vendimet e udhëzimet në zbatim të ligjit dhe
Dokumentat Standarde të Tenderit, në mënyrë që kushdo, duke seleksionuar të gjithë
numrat e njëpasnjëshëm të buletinit, të mund të ketë në dispozicion të gjithë kuadrin
ligjor në fuqi.

Në Buletin do të publikohen njoftimet e kontratave në mënyrë të përmbledhur,
njoftimet për anullimin e procedurave të prokurimit, njoftimet e fituesve si dhe
njoftimet për kontratat e lidhura.
Gjithashtu, në Buletin do të publikohet lista e të gjithë operatorëve ekonomikë, të
cilët janë të përjashtuar nga pjesëmarja në procedurat e prokurimit publik.
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OPERATORËT EKONOMIKË TË PËRJASHTUAR NGA
PJESËMARRJA NË PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti “A.K.F
Petrolium, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT L32126025V, me seli në Tiranë, përjashtohet
-1 (një) vit (duke filluar prej datës 19.06.2015 - 19.06.2016)

Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti
ERDIS, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K71804011J, me seli në Tiranë, përjashtohet
-1
(një)
vit
(duke
filluar
prej
datës
05.05.2015
05.05.2016)
Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti O F F I C
E CENTER, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K41425042N, me seli në Tiranë,
përjashtohet 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 05.03.2015-04.03.2018)
Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti NEW
OFFICE ALBANIA, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K31328043J, me seli në
Tiranë, përjashtohet -3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 23.08.2013-23.08.2016)
Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti Edonil
Konstruksion, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K11519006K, me seli në Kashar,
Tiranë, përjashtohet -3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 20.09.2013-20.09.2016)
Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti
PROJEKSION-2, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J94812623A, me seli
në Pogradec, përjashtohet - 3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 03.10.2013-03.10.2016)
Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti
EURONDERTIM M.K., Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K62004009U, me seli
në Tiranë, përjashtohet -3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 14.10.2013-14.10.2016)
Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti
'ÇEPELE', Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J63423465B, me seli në Roskovec, Fier,
përjashtohet -3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 12.09.2014 - 12.09.2017)
Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti
MIQESIA SH.P.K, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J61804015Q, me seli në Tiranë,
përjashtohet –2 (dy) vjet (duke filluar prej datës 29.12.2014-29.12.2016)
Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti LANDI
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KONSTRUKSION, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K38011710S, me seli në
Shkodër, përjashtohet –2 (dy) vjet (duke filluar prej datës 27.10.2014- 27.10.2016)
Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti ROGAT
SECURITY GROUP, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT K31526053M, me seli
në Tiranë, përjashtohet -3 (tre) vjet (duke filluar prej datës 23.09.2015-23.09.2018)
Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti
PROQUAL, Shoqëri Aksionare, me NIPT K01703002S, me seli në Tiranë, përjashtohet –
3
(tre)
vjet
(duke
filluar
prej
dates
28.09.2015-28.09.2018)
Operatori ekonomik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emër subjekti
ALBDESIGN, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me NIPT J61904025D, me seli në Tiranë,
përjashtohet –2 (dy) vjet (duke filluar prej datës 02.10.2015 - 02.10.2017)
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NJOFTIM I APP
Në zbatim të Urdhrit të Këshillit të Ministrave nr. 201 dt.16.12.2005 “Për nxitjen e
ndërgjegjësimit të publikut për pjesëmarrjen në luftën kundër korrupsionit”, Agjencia
e Prokurimit Publik fton:
Të gjithë pjesëmarrësit në procedurat e prokurimit si dhe publikun e gjerë, të japin
ndihmesën e tyre në identifikimin e shkeljeve të ligjit si dhe të elementeve që kryejnë
veprime korruptive.
Ankimimet dhe denoncimet e bëra nga ana juaj do të shërbejnë në arritjen me sukses
të luftës kundër korrupsionit. Ankimet dhe denoncimet për veprime korruptive të
bëhen në numrin e telefonit: 04/277510 04/277515
Me postë elektronike paraqitja e tyre të drejtohet në këtë adresë email: antikorrupsion.app@gmail.com
Agjencia e Prokurimit Publik shpreh konsideratën dhe bindjen e saj në
bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj.
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TË DHËNA PËR KARBURANTET
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(Të dhënat e
mëposhtëme janë
marrë nga bursa
Reuters (Platts) e
datës 26 Tetor
2015 Kodi
26/10/2015
27101241
27101245
27101249
27101925
27101943
27101946
27101947
27101948
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Përshkrimi

Data

Levrimi

Benzine (Premium
Unl 10ppm)

476 $/Ton

CIF Med

Vajguri
Gazoil (10ppm
ULSD)
Gazoil 0.1%

405 $/Ton
445 $/Ton

CIF Med
CIF Med

431 $/Ton

CIF Med
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27101962
27101964

27101968

27101921
27090090
38260010
38260010
38260010
38260010

(Të dhënat e
mëposhtëme janë
marrë nga bursa
Reuters (Platts) e
datës 27 Tetor
2015 Kodi
27/10/2015
27101241
27101245
27101249
27101925
27101943
27101946
27101947
27101948
27101962
27101964

27101968

27101921
27090090
38260010
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Lende djegëse me
një përmbajtje
sulfuri jo me tepër
se 1% ndaj peshës
Lende djegëse me
një përmbajtje
sulfuri me tepër se
1 % ndaj peshës
Jet
Nafte Bruto-Brent
(Dtd)
Biodiesel FAME 10
Biodiesel FAME 0
PME PURE T2
PME PURE T2

237 $/Ton

CIF Med

221 $/Ton

CIF Med

462 $/Ton
46.96 $/bbl

CIF Med
FOB

878 $/Ton

FOB EU

768 $/Ton
740 $/Ton
625 $/Ton

FOB EU
FOB EU
FOB NEU

Përshkrimi

Data

Levrimi

Benzine (Premium
Unl 10ppm)

471 $/Ton

CIF Med

Vajguri
Gazoil (10ppm
ULSD)
Gazoil 0.1%

396 $/Ton
434 $/Ton

CIF Med
CIF Med

422 $/Ton

CIF Med

Lende djegëse me
një përmbajtje
sulfuri jo me tepër
se 1% ndaj peshës
Lende djegëse me
një përmbajtje
sulfuri me tepër se
1 % ndaj peshës
Jet
Nafte Bruto-Brent
(Dtd)
Biodiesel FAME -

238 $/Ton

CIF Med

218 $/Ton

CIF Med

453 $/Ton
45.93 $/bbl

CIF Med
FOB

874 $/Ton

FOB EU
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38260010
38260010
38260010

(Të dhënat e
mëposhtëme janë
marrë nga bursa
Reuters (Platts) e
datës 28 Tetor
2015 Kodi
28/10/2015
27101241
27101245
27101249
27101925
27101943
27101946
27101947
27101948
27101962
27101964

27101968

27101921
27090090
38260010
38260010
38260010
38260010

Agjencia e Prokurimit Publik

10
Biodiesel FAME 0
PME PURE T2
PME PURE T2

760 $/Ton
740 $/Ton
630 $/Ton

FOB EU
FOB EU
FOB NEU

Përshkrimi

Data

Levrimi

Benzine (Premium
Unl 10ppm)

495 $/Ton

CIF Med

Vajguri
Gazoil (10ppm
ULSD)
Gazoil 0.1%

420 $/Ton
454 $/Ton

CIF Med
CIF Med

442 $/Ton

CIF Med

Lende djegëse me
një përmbajtje
sulfuri jo me tepër
se 1% ndaj peshës
Lende djegëse me
një përmbajtje
sulfuri me tepër se
1 % ndaj peshës
Jet
Nafte Bruto-Brent
(Dtd)
Biodiesel FAME 10
Biodiesel FAME 0
PME PURE T2
PME PURE T2

250 $/Ton

CIF Med

233 $/Ton

CIF Med

474 $/Ton
48.17 $/bbl

CIF Med
FOB

876 $/Ton

FOB EU

766 $/Ton
740 $/Ton
630 $/Ton

FOB EU
FOB EU
FOB NEU
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NJOFTIM KONTRATE ME PROKURIM
ELEKTRONIK
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PROCEDURA TË KUFIZUARA
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PROCEDURA TË HAPURA PUNË
PUBLIKE
BASHKIA VAU DEJES
Autoriteti kontraktor: Bashkia Vau Dejes.
Lloji i procedures se prokurimit: procedure e hapur, punë.
Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion i godinës së Bashkise Vau Dejës sistemim dhe gjelberim
oborrit të Bashkise Vau Dejes” si dhe infrastrukture fizike dhe mobilim i zyrave te reja (Z1N).
Fondi limit: 15,838,624 (pesëmbëdhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e
njëzet e katër) lekë pa TVSH, nga të cilat 10,000,000 (dhjetë milion) lekë pa tvsh të vëna në
dispozicion nga trasferta dhe të ardhurat e Bashkise Vau i Dejes dhe 5,838,624 (pesë milion e tëtë
qind e tridhjetë e tetë mijë e gjashtë qind e njëzet e katër) lekë pa tvsh e financuar nga HIS. TVSHja (1,1667,724 lekë), për fondin prej 5,838,624 (pesë milion e tëtë qind e tridhjetë e tetë mijë e
gjashtë qind e njëzet e katër) lekë pa tvsh e financuar nga HIS, do të paguhet nga Bashkia Vau i
Dejës.
Burimi i fondeve: Nga trasferta dhe të ardhurat e Bashkise Vau Dejes dhe fondet e HSI.
Afati per realizimin e objektit: 60 (dhjetë) dite.
Data e zhvillimit te tenderit: 18.11. 2015 ora 10:00.Vendi: www.app.gov.al, Bashkia Vau Dejes.
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 18.11.2015 ora 10:00.Vendi: www.app.gov.al, Bashkia
Vau Dejes

ALBCONTROL SHA
Autoriteti Kontraktor: ALBCONTROL SHA, me adrese në Aeroportin Nënë Tereza Rinas.Tel.
+35544522122, Fax.+35544522122 , Email elleshi@albcontrol.al
Procedura e prokurimit është: E Hapur me mjete elektronike.
Objekti: Rikostruksioni i godinës administrative të Albcontrol sha.
Vlera Limit: 70 164 603 (shtatëdhjetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e
tre) lekë pa TVSH.
Burimi i financimit: Të ardhura nga vetë Albcontrol sha.
Hapja e ofertave do të bëhet: Më datë 20.11.2015 ora 11:00.
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Afati i fundit për pranimin e dokumentave do të jetë: Më datë 20.11.2015 ora 11:00.

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË
ELEKTRIKE SH.A/DREJTORIA RAJONALE TIRANE
1- Autoriteti Kontraktor: Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a/Drejtoria
Rajonale Tirane me adresë: Rr.Reshit Petrela, perballe Dispanserise, Tirane.
2-Lloji i Procedurës së prokurimit: Procedurë “E hapur” me mjete elektronike.
3-Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion i Zyrave te Njesive Tirana 1 dhe Tirana 2 te Drejtorise
Rajonale Tirane/ OSHEE sh.a”
4- Fondi limit: 18,499,843 ( Tetembedhjete milion e katerqind e nentedhjete e nente mije e teteqind
e dyzet e tre) leke pa TVSH.
5. Burimi i financimit: Nga të ardhurat e OSHEE sh.a.
6- Afati për punimin: 3 (tre) muaj.
7- Data e zhvillimit të tenderit: datë 20.11.2015 ora 12.00 vendi në menyrë elektronike,
www.app.gov.al Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a Drejtoria Rajonale
Tirane me adresë Rr.Reshit Petrela, perballe Dispancerise,Tirane,Njësia e Prokurimeve.
8- Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data 20.11.2015 ora 12.00 në mënyrë elektronike,
www.app.gov.al, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a Drejtoria Rajonale
Tirane me adresë: Rr.Reshit Petrela, perballe Dispancerise,Tirane, Njësia e Prokurimit.

BASHKIA VAU DEJËS
Autoriteti kontraktor: Bashkia Vau Dejës.
Lloji i procedures se prokurimit: procedure e hapur, punë.
Objekti i prokurimit: “Sistemim, asfaltim i rrugës « Stacioni i trenit-Qender- Poshtake, Fshati
Shelqet ».
Fondi limit: 25,833,333 (njëzet e pese milion e teteqind e tridhjetë e tre mije e treqind e tridhjetë e
tre) lekë pa TVSH.
Burimi i fondeve: Nga trasferta dhe të ardhurat e Bashkise Vau Dejes.
Afati per realizimin e objektit: 45 (dyzet e pese) dite.
Data e zhvillimit te tenderit: 23.11. 2015 ora 10:00.Vendi: www.app.gov.al, Bashkia Vau Dejes.
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 23.11.2015 ora 10:00. Vendi : www.app.gov.al, Bashkia
Vau Dejes.
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PROCEDURA TË HAPURA MALLRA
AUTORITETI PORTUAL DURRËS
Autoriteti Kontraktor: Autoriteti Portual Durrës, Adresa, Lagjja “Rruga Tregtare” nr. 1, Durrës
Tel/Fax, 052 223384 / 052 223115
Lloji i proçedurës së prokurimit: Proçedurë “Kërkesë për Propozime”
Objekti i prokurimit: “Blerje Suporte dhe Garanci te programeve dhe Paisjeve i ndarë në 2 (dy) lote.
Fondi limit: 17.052.500 (shtatembedhjetemilionepesedhjeteedymijeepeseqind) lekë, pa tvsh, vënë
në dispozicion nga fondet e vetë institucionit:
Loti 1 “Blerje suporte dhe garanci te programeve dhe paisjeve“, me fond limit 12.350.000
(dymbedhjetemilionetreqindepesedhjetemije) lekë, pa tvsh;
Loti 2 “Blerjesuporte dhe garanci Oracle JDE“, me fond limit 4.702.500 (kater milion e shtateqind e
dymijeepeseqind) lekë, pa tvsh.
Afati levrimit: 14 (katermbedhjete) ditë nga data e lidhjes së kontratës, per te dy Lotet.
Data e zhvillimit të tenderit: 16.11.2015, ora 10:00, Vendi: Autoriteti Portual Durrës –
www.app.gov.al
Afati i fundit për pranimit e dokumentave, data:16.11.2015, ora 10:00, Vendi: Autoriteti Portual
Durrës – www.app.gov.al

QËNDRA KOMBËTARE E URGJENCËS MJEKËSORE
1- Autoriteti kontraktor: Qëndra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore, Rr Lord Bajron, Laprakë
Tiranë, Tel: 00355 4 247 898
2- Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur, Mallra - Prokurim elektronik
3-Objekt i prokurimit: “Blerje, vinc shpetimi per helikopterin ec 135 p2+ s/n 1072”
4-Fondi limit: 29.005.600 lekë (njëzetë e nëntë milion e pesë mijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH
5- Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit 2015/investime.
6- Kohëzgjatja e kontratës: nga momenti i nënshkrimit të kontratës deri në 30.09.2016
7- Data e zhvillimit të tenderit/vendi (Prokurim elektronik) 19.11.2015 Ora: 11:00 www.app.gov.al
Qëndra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore, Rr Lord Bajron, Laprakë Tiranë, Tel: 00355 4 247 898,
Tiranë
8- Afati i fundit për pranimin e dokumenteve (Prokurim elektronik) Data 19.11.2015 Ora: 11:00
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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www.app.gov.al, Qëndra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore, Rr Lord Bajron, Laprake Tirane, Tel:
00355 4 247 898

DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR
KUKES
1.Autoriteti kontraktor, Adresa, nr. Tel : Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor
Kukes, tel : 0532 2 0 18
2.Lloji i procedures se prokurimit: E HAPUR, me sistem elektronik
3.Objekti i Prokurimit: (n.q.s ka lote i ndare sipas loteve): “Sherbimi i Ruajtjes dhe sigurimit fizik
te ambjenteve nen administrimin e DRSHTRR Kukes”.
4.Fondi Limit: 2 972 000 (dymilion e nenteqindeshtatedhjetedymije) Leke pa T.V.SH (Nga te
ardhurat).
5.Afati per mbarimin e punimeve, per dorezimin e mallit, kryerjen e sherbimit: Nga lidhja e
Kontrates 12 muaj
6. Data e zhvillimit te tenderit : 06.11.2015 ora 10 :00 Vendi : D.R.Sh.Transportit Rrugor Kukes,
Website: www.app.gov.al
7.Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 06.11.2015 ora 10:00 Vendi: Prokurim elektronik ne
Website: www.app.gov.al

MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME, DREJTORIA E PROKURIMEVE
TË PËRQENDRUARA, TIRANË
Autoriteti Kontraktor: Ministria e Puneve te Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara,
Tiranë; Adresa: Sheshi “Skenderbej”, Nr. 3, Tel. +355 42 256 851
Procedura e Prokurimit është “Procedurë e hapur”
Objekti: “Blerje uniformash per DPPSH dhe materiale te buta per spitalin Berat”
Fondi limit 117 518 390 (njëqind e shtatëmbëdhjetë milion e pesëqind e tetëmbëdhjetë mijë e
treqind e nëntëdhjetë) ndarë në 2 (dy) Lote si më poshtë:
Loti I “Blerje uniformash për DPPSH” me fond limit 115 852 250 (njëqind e pesëmbëdhjetë milion
e tetëqind e pesëdhjetë e dy mijë e dyqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH.
Loti II “Blerje materiale të buta për spitalin Berat” me fond limit 1 666 140 (një milion e
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e dyzet) Lekë pa TVSH.
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit.
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Afati per levrimin e mallit: 25 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës.
Hapja e Ofertave do të bëhet në datën 19/11/2015, Ora: 11:00.
Afati i fundit për pranimin e dokumentave në datën 19/11/2015, Ora: 11:00.

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NENE TEREZA”, TIRANE
1-Autoriteti Kontraktor: Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza”, Tirane Rr. e Dibres Nr. 372,
tel. 042 362627, Fax. 042 363644.
2 Lloji i procedures: Proçedure e Hapur.
3-Objekti i prokurimit: “Furnizim-vendosje pajisje mjekësore për sistemin ambulator të sëmundjeve
të brendshme në Qendrën e Konsultave QSUT”.
4-Fondi limit total: 15 996 666.67 (pesëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) leke pa TVSH.
5-Afati per ekzekutimin e kontrates: nga momenti i nënshkrimit të kontratës deri në 30.12.2015.
6-Data e zhvillimit te tenderit : 20.11.2015 ora 10:00 në www.app.gov.al.
7-Afati i fundit per pranimin e dokumentave, data 20.11.2015 ora 10:00 në www.app.gov.al

MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME, DREJTORIA E PROKURIMEVE
TË PËRQENDRUARA, TIRANË
Autoriteti Kontraktor: Ministria e Puneve te Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara,
Tiranë; Adresa: Sheshi “Skenderbej”, Nr. 3, Tel. +355 42 256 851
Procedura e Prokurimit është “Procedurë e hapur”
Objekti: “Blerje kepuce per DPSH”
Fondi limit 26 500 000 (njëzet e gjashtë milion e pesëqind mijë) Leke pa TVSH.
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit.
Afati per levrimin e mallit: 25 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës.
Hapja e Ofertave do të bëhet në datën 20/11/2015

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Ora: 11:00.
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Afati i fundit për pranimin e dokumentave në datën 20/11/2015 Ora: 11:00.

MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME, DREJTORIA E PROKURIMEVE
TË PËRQENDRUARA, TIRANË
Autoriteti Kontraktor: Ministria e Puneve te Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara,
Tiranë; Adresa: Sheshi “Skenderbej”, Nr. 3, Tel. +355 42 256 851
Procedura e Prokurimit është “Procedurë e hapur”
Objekti: “Blerje automjetesh për Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTK) dhe
Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE)”
Fond limit 14 574 999 (katërmbëdhjetë million e pesëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e
nëntëdhjetë e nëntë mijë) Lekë pa TVSH, ndarë në 3 (tre) Lote si më poshtë:
Loti I “Blerje fuoristrade për Autoritetin e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE)” me fond
limit 4 583 333 (katër milion e pesëqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) Lekë pa
TVSH.
Loti II “Blerje fuoristradë për Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI)” me fond limit
3 325 000 (tre milion e treqind e njëzetë e pesë mijë) Lekë pa TVSH.
Loti III “Blerje automjete për Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI)” me fond limit
6 666 666 (gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë
e gjashtë) Lekë pa TVSH.
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit.
Afati për levrimin e mallit:
Loti I “Blerje fuoristrade për Autoritetin e Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE)” nga
momenti i lidhjes së kontratës deri në 31.12.2015.
Loti II “Blerje fuoristradë për Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTK)”nga momenti
i lidhjes së kontratës deri në 31.12.2015.
Loti III “Blerje automjete për Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTK)”nga momenti
i lidhjes së kontratës deri në 31.12.2015.
Hapja e Ofertave do të bëhet në datën 20/11/2015

Ora: 11:00.

Afati i fundit për pranimin e dokumentave në datën 20/11/2015 Ora: 11:00.

BASHKIA FUSHE –ARREZ
Autoriteti kontraktor: Bashkia Fushe –Arrez, 0682271517.
Lloji i procedures se prokurimit: Procedure e Hapur - Prokurim publik me mjete elektronike.
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): Blerje Dru zjarri
Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve):1.000.000 (Njemilion) leke pa TVSH ,
Burimi i Financimit: Buxheti tranzitor 2015.
Afati per levrimin e mallrave: Deri me 01.12.2015
Data e zhvillimit te tenderit: 06.11.2015 ,ora 10.00 Vendi:Njesia e Prokurimeve Bashkia FusheArrez, ne rruge elektronike nga adresa zyrtare e APP,www.gov.al.
Afati i fundit per pranimin e dokumentave:06.11.2015,ora 10.00 Vendi:Njesia e Prokurimeve
Bashkia Fushe-Arrez, ne rruge elektronike nga adresa zyrtare e APP,www.gov.al.
Dokumentat e tenderit mund te terhiqen ne rruge elektronike nga adresa zyrtare e APP,www.gov.al.

MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME, DREJTORIA E PROKURIMEVE
TË PËRQENDRUARA
Autoriteti Kontraktor: Ministria e Puneve te Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve të
Përqendruara,Tiranë; Adresa: Sheshi “Skenderbej”, Nr. 3, Tel. +355 42 256 851
Procedura e Prokurimit është “Procedurë e hapur”
Objekti: “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash”.
Fondi limit 17 931 788 (Shtatëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tridhjetë e një mijë e shtatëqind e
tetëdhjetë e tetë) Lekë pa TVSH.
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit.
Afatet e levrimit te mallit: 20 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës.
Hapja e Ofertave do të bëhet në datën 23/11/2015

Ora: 11:00.

Afati i fundit për pranimin e dokumentave në datën 23/11/2015 Ora: 11:00.

UNIVERSITETI I MJEKËSISË TIRANË
Autoriteti kontraktor: Universiteti i mjekësisë Tiranë, Rruga “Dibrës”, Nr. 371, KP 1005, Tiranë,
Tel. +355 42364432;
Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur, Prokurim Publik me Mjete Elektronike”

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Objekti i prokurimit: “Blerje lëndë djegëse për ngrohje dhe ndriçim për universitetin e mjekësisë,
tiranë”
Fondi limit: 3.210.000 (tre milion e dyqind e dhjetë mijë) Lekë (pa TVSH)
Burimi i financimit: Të ardhurat dytësore (Vetëfinancim).
Afati për dorëzimin e mallit: Sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor
Data e zhvillimit të tenderit: Data 30.11.2015, ora 11.00, Vendi: në adresën e internetit të APP-së
(www.app.gov.al).
Afati i fundit për pranimin e dokumentave: Data 30.11.2015, ora 11.00. Vendi: në adresën e
internetit të APP-së (www.app.gov.al).

UJESJELLES KANALIZIME DURRES SH.A
Autoriteti kontraktor: Ujesjelles Kanalizime Sh.a Durres, Adresa: Rr Dalip Peza, L.17 Durres
Proçedura e prokurimit është: “E hapur- mallra” prokurim elektronik.
Objekti: Blerje materiale hidraulike
Fondi limit 15.715.508 (pesembedhjete milion e shtateqind e pesembedhjetemije e peseqind e tete )
leke pa tvsh ose 18.858.609,996 (tetembedhjetemilion e teteqind e pesedhjete e tetemije e
gjashteqind e nente presje nenteqind e nentedhjete e gjashte) leke me tvsh.
Burimi i financimit: Fondet e Ujesjelles Kanalizime Sh.a
Investime 
Shpenzime operative 
Afati për realizimin e sherbimit është 5 jave nga data e lidhjes së kontratës.
Afati I levrimit te fondeve do te jete 12 muaj nga perfundimi I realizimit te kontrates.
Hapja e ofertave do të behet në: datën 23.11.2015, ora 10.00, Vendi: Prokurim elektronik ne
websitin zyrtar të Agjensisë së Prokurimit Publik www.app.gov.al
Afati i fundit për pranimin e dokumentave është data 23.11.2015, ora 10.00,Vendi: Prokurim
elektronik ne websitin zyrtar të Agjensisë së Prokurimit Publik www.app.gov.al

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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PROCEDURA TË HAPURA SHËRBIME
DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER
Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster, ish zona Industriale Gjirokaster ,tel-fax
084262529
Lloji i procedures se prokurimit: Proçedure e hapur elektronike, Sherbime.
Objekti i prokurimit: “Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance aksi rrugor Libonik –
Lozhan – Grabove 42 km”
Fondi limit: 20 552 756 (njezet miljon e peseqind e pesedhjete e dy mije e shtateqind e pesedhejte
e gjashte) leke pa tvsh.
Burimi i financimit : Buxheti i Shtetit , Shpenzim operativ
Afati per kryerjen e sherbimit: 24 muaj.
Data e zhvillimit te tenderit: 18.11.2015 ora 10.00 Prokurim elektronik, Vendi : Faqja zyrtare e
APP, www.app.gov.al
Afati i fundit per pranimin e dokumentave : 18.11.2015 ora 10.00 Prokurim elektronik, Vendi :
Faqja zyrtare e APP, www.app.gov.al

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER
Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster, ish zona Industriale Gjirokaster ,tel-fax
084262529
Lloji i procedures se prokurimit: Proçedure e hapur elektronike, Sherbime.
Objekti i prokurimit: “Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Jorgucat – Ura e
Gajdarit + rruga Ura e Kranese – Konispol 62 km”
Fondi limit: 41 567 469 (dyzet e nje miljon e peseqind e gjashtedhjete e shtate mije e katerqind e
gjashtedhjete e nente) leke pa tvsh.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit , Shpenzim operativ
Afati per kryerjen e sherbimit: 12 muaj
Data e zhvillimit te tenderit: 18.11.2015 ora 11.00 Prokurim elektronik, Vendi : Faqja zyrtare e
APP, www.app.gov.al
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Afati i fundit per pranimin e dokumentave : 18.11.2015 ora 11.00 Prokurim elektronik, Vendi :
Faqja zyrtare e APP, www.app.gov.al

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER
Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster, ish zona Industriale Gjirokaster ,tel-fax
084262529
Lloji i procedures se prokurimit: Proçedure e hapur elektronike, Sherbime.
Objekti i prokurimit: “Mirembajtje Rutine me Performance aksi rrugor Palase – Sarande 69 km”
Fondi limit: 44 843 572 (dyzet e kater miljon e teteqind e dyzet e tre mije e peseqind e
shtatedhjete e dy) leke pa tvsh.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit , Shpenzim operativ
Afati per kryerjen e sherbimit : 12 muaj
Data e zhvillimit te tenderit: 20.11.2015 ora 10.00 Prokurim elektronik, Vendi: Faqja zyrtare e
APP, www.app.gov.al
Afati i fundit per pranimin e dokumentave : 20.11.2015 ora 10.00 Prokurim elektronik, Vendi:
Faqja zyrtare e APP, www.app.gov.al

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER
Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster, ish zona Industriale Gjirokaster ,tel-fax
084262529
Lloji i procedures se prokurimit: Proçedure e hapur elektronike, Sherbime.
Objekti i prokurimit: “Mirembajtje Rutine me Performance rruga Levan – Dames + rruga Levan –
Vlore (Autostrada A2) 67.95 km”
Fondi limit: 43 854 782 (dyzet e tre miljon e teteqind e pesedhjete e kater mije e shtateqind e
tetedhjete e dy) leke pa tvsh.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit, Shpenzim operativ.
Afati per kryerjen e sherbimit: 12 muaj
Data e zhvillimit te tenderit: 19.11.2015 ora 10.00 Prokurim elektronik, Vendi : Faqja zyrtare e
APP, www.app.gov.al
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 19.11.2015 ora 10.00 Prokurim elektronik, Vendi: Faqja
zyrtare e APP, www.app.gov.al

BASHKIA KAVAJE
Autoriteti Kontraktor Bashkia Kavaje
Procedura e Prokurimit eshte E Hapur
Objekti: Sherbimi I pastrimit te Njesive Administrative Synej, Helmas dhe Luz i Vogel
Fondi limit pa TVSH: 88,416,553 leke (tetedhjeteetetemilion e katerqindegjashtembedhjetemije e
peseqindepesedhjeteetre)
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit , Te Ardhurat , Grante, donacione etj 
Investim , Shpenzim operativ 
Afati 36 muaj
Hapja e ofertave do te behet ne www.app.gov.al
Afati i fundit per pranimin e dokumentave 17.11.2015 ora 11:00

DREJTORIA E PERGJITHSHME E INSPEKTORIATIT SHTETEROR TE
PUNES DHE SHERBIMEVE SHOQERORE
Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Pergjithshme e Inspektoriatit Shteteror te Punes dhe Sherbimeve
Shoqerore, Prane shtepise “Zyber Hallulli” te ish Klani, Rruga “Dervish Hima” Tirane. , 04 2368
466/04 2368 473, info@sli.gov.al
Lloji i procedures se prokurimit: E Hapur
Objekti i prokurimit: Dixhitalizimi i Arshivës së Inspektoratit Shtetëror te Punës dhe Shërbimeve
Shoqërore
Fondi limit: 11, 136.666 (Nje mbedhjete milion e njeqind e tridhjete e gjashte mije e gjashteqind e
gjashtedhjete e gjashte) Leke (pa TVSH) Burimi i financimit: Buxheti i shtetit.
Afati: Nga nenshkrimi i kontrates 4 muaj.
Afati kohor per dorezimin e ofertes: Data: 19/11/2015 (dd/mm/vvvv), Ora: 11:00 Faqja zyrtare e
internetit e APP-se, www.app.gov.al
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Afati i fundit per pranimin e dokumenteve : Data: 19/11/2015 (dd/mm/vvvv), Ora: 11:00 Prokurim
elektronik ne adresen, www.app.gov.al

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER
Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster, ish zona Industriale Gjirokaster , telfax 084262529.
Lloji i procedures se prokurimit: Proçedure e hapur elektronike, Sherbime.
Objekti i prokurimit: “Mirembajtje Rutine me Performance rruga Strum – Qafe Marinez + rruga
Sheq – Marinez + rruga K/Rruga Nacionale – Bylis + rruga Metohasim – Kafaraj + rruga K/Rruga
Nacionale – Grabian 46.9 km”
Fondi limit : 55 023 419 (pesedhjete e pese miljon e njezet e tre mije e katerqind e nentemedhjete)
leke pa tvsh.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit, Shpenzim operativ
Afati per kryerjen e sherbimit: 24 muaj.
Data e zhvillimit te tenderit: 20.11.2015 ora 11.00 Prokurim elektronik, Vendi : Faqja zyrtare e
APP, www.app.gov.al
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 20.11.2015 ora 11.00 Prokurim elektronik, Vendi :
Faqja zyrtare e APP, www.app.gov.al

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER
Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster, ish zona Industriale Gjirokaster , telfax 084262529.
Lloji i procedures se prokurimit: Proçedure e hapur elektronike, Sherbime.
Objekti i prokurimit: “Mirembajtje Rutine me Performance rruga Cerme – Divjake + rruga Fier
Shegan – Divjake 57 km”
Fondi limit : 83 049 201 (tetedhjete e tre miljon e dyzet e nente mije e dyqind e nje) leke pa tvsh.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit , Shpenzim operativ
Afati per kryerjen e sherbimit: 24 muaj.
Data e zhvillimit te tenderit: 21.11.2015 ora 10.00 Prokurim elektronik, Vendi: Faqja zyrtare e
APP, www.app.gov.al

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 21.11.2015 ora 10.00 Prokurim elektronik, Vendi: Faqja
zyrtare e APP, www.app.gov.al

ALBPETROL SHA PATOS
Autoriteti Kontraktor: Albpetrol sh.a. Patos, Rruga Fier – Patos km 7, Tel.03813662,
Procedura e prokurimit eshte: Proçedurë e Hapur me mjete elektronike
Objekt i prokurimit: “Shërbimi i remonteve kapitale te puseve”
Fondi limit pa TVSH: 29 000 000 (njezete nente milion) Lekë
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit Te ardhurat PO, Grante,donacione etj 
Investime  Shpenzime operative PO
Afati: 12 muaj.
Hapja e ofertave do te behet ne: datë 20/ 11/ 2015 ora 10 : 00; www.app.gov.al, Albpetrol sha
Patos.
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: datë 20/ 11/ 2015 ora 10 : 00.

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER
Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster, ish zona Industriale Gjirokaster , telfax 084262529.
Lloji i procedures se prokurimit : Proçedure e hapur elektronike, Sherbime.
Objekti i prokurimit: “Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance aksi rrugor Gjirokaster –
Kakavije 28.1 km”
Fondi limit: 16 710 440 (gjashtembedhjete miljon e shtateqind e dhjete mije e katerqind e
dyzete) leke pa tvsh.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit , Shpenzim operativ
Afati per kryerjen e sherbimit: 12 muaj
Data e zhvillimit te tenderit: 21.11.2015 ora 11.00 Prokurim elektronik. Vendi : Faqja zyrtare e
APP, www.app.gov.al
Afati i fundit per pranimin e dokumentave : 21.11.2015 ora 11.00 Prokurim elektronik. Vendi :
Faqja zyrtare e APP, www.app.gov.al
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS, REKTORATI
1. Autoriteti kontraktor: Universiteti Politeknik i Tiranës, Rektorati, me adresë: Sheshi «Nënë
Tereza», Nr.4, Tiranë; Tel/Fax :2227914;
2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur”
3. Objekti i prokurimit: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës, viti
2016”
4. Fondi limit: 43,377,934 (dyzetë e tre milion e treqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e
tridhjetë e katër) lekë (pa TVSH).
5. Burimi i financimit: Nga të ardhurat e Institucionit
6. Shpenzim +
7. Afati për kryerjen e shërbimit: Afati i kryerjes së Shërbimit është nga data e lidhjes së kontratës
deri në 31.12.2016.
8. Hapja e ofertave do të bëhet në: Data: 23/11/2015 Ora: 10:00, Vendi: Prokurim elektronik në
adresën e APP www.app.gov.al
9. Afati i fundit për pranimin e ofertave: Data: 23/11/2015 Ora: 10:00, Vendi: Prokurim elektronik
në adresën e APP www.app.gov.al
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PROCEDURA KËRKESË PËR
PROPOZIM PUNË PUBLIKE
BASHKIA VAU DEJES
Autoriteti kontraktor: Bashkia Vau Dejes.
Lloji i procedures se prokurimit: Kërkese per propozim, punë.
Objekti i prokurimit: “Ndërtim trotuari në fshatrat Rranxa dhe Bushat”.
Fondi limit: 1,833,333 (një milion e tetëqind e tridhjetë ë tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë
pa TVSH.
Burimi i fondeve: Nga trasferta dhe të ardhurat e Bashkise Vau Dejes.
Afati per realizimin e objektit: 10 (dhjetë) dite.
Data e zhvillimit te tenderit: 06.11. 2015 ora 10:00. Vendi: www.app.gov.al, Bashkia Vau Dejes.
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 06.11.2015 ora 10:00. Vendi : www.app.gov.al, Bashkia
Vau Dejes

BASHKIA VLORË
1-Autoriteti kontraktor: Bashkia Vlorë, sheshi “4 Heronjtë”, rruga:”Osman Haxhiu”: Tel: 033 421
210; Fax 033 421 205
2- Lloji i procedures se prokurimit: Kërkesë për Propozim
3- Objekti i prokurimit: “Ndërhyrje riparuese në urën e ishullit të Zvërnecit Vlorë”.
4 - Fondi limit: - 1 368 363 (një milion e treqind e gjashtedhjetë e tetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë
e tre) lekë pa TVSH.
5 - Afati per mbarimin e punimeve: 10 ditë nga dita e lidhjes së kontratës.
6 - Data e zhvillimit të tenderit: datë 04.11.2015 ora 10.00, vendi www.app.gov.al
7- Afati i fundit për pranimin e dokumentave: datë 04.11.2015 ora 10.00, vendi www.app.gov.al

MINISTRIA E MIRËQENIES SOCIALE DHE RINISË
Autoriteti Kontraktor: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Rruga e Kavajës, Nr. 1001 Tiranë
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Tel: 04 4504950
Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për Propozime
Objekti i prokurimit: Rikonstruksioni i ambjenteve për ngritjen e Qendrës Rinore Vlorë
Fondi limit: 8,552,198 lekë pa TVSH
Afati i për kryerjen e shërbimit: 20 ditë kalendarike
Data e mbylljes për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje: 06.11.2015, ora: 09:00
Vendi: Ne websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit Publik: (www.app.gov.al) .

UJESJELLES SH.A-PATOS
1.Autoriteti Kontraktor: Ujesjelles sh.a-Patos, Lagja “Naftetari”, Rruga “Heronjte e Linasit”, IshInsituti i Naftes Patos
2.Procedura e Prokurimit eshte: Kerkese per propozim
3.Objekti: “Riparim tubacioni ne Varibop”
4.Fondi limit pa TVSH: 1,148,820 (nje milion e njeqind e dyzete e tete mije e teteqind e njezete)
leke.
5.Burimi i financimit: Te ardhurat e shoqerise X
6.Investim X Shpenzim operativ
7.Afati: 3 dite nga nenshkrimi i kontrates
8.Hapja e ofertave do te behet ne : www.app.gov.al
9.Afati i fundit per pranimin e dokumentave : data 06/11/2015 ora 1100.

HEKURUDHA SHQIPTARE SHA, DURRES
1- Autoriteti Kontraktor; Hekurudha Shqiptare sha, Durres.
2- Procedura e Prokurimit eshte; Kerkese me propozim
3- Objekti: Rikonstruksioni i stacionit hekurudhor Vore
4- Fondi limit pa TVSH; 4.074.162 leke
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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5- Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Te ardhura  Grante, donacione etj 
6- Investim X Shpenzim operativ 
7- Afati; 45 dite nga data e nenshkrimit te kontrates.
8- Hapja e Ofertave do te behet ne Sistemin Elektronik te Prokurimeve, Hekurudha Shqiptare sha.
9- Afati i fundit per pranimin e dokumentave 06.11.2015, ora 10:00

ZYRA REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME BULQIZE
Autoriteti kontraktor: Zyra Regjistrimit te Pasurive te Palujtshme Bulqize tel: 0685844676
Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per propozim (prokurim elektronik)
Objekti i prokurimit: Rikonstruksion i Zyrave Vendore te Regjistrimit te Pasurive Bulqize
Fondilimit:1.666.667 leke (Nje milion e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind e
gjashtedhjete e shtate) leke pa tvsh
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
Afati i kryerjes së punimeve: 15 dite nga data e lidhjes së kontratës
Data e zhvillimit te tenderit: date 006/11/2015 ora 1000, Vendi : Adresa: www.app.gov.al
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: date
www.app.gov.al

06/11/2015 ora 1000, Vendi : Adresa:

BASHKIA TIRANË
Autoriteti Kontraktor: Bashkia Tiranë, “Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001, Tel/Fax: 04
256 799prokurimet@tirana.gov.al; Adresa e Internetit: www.tirana.gov.al;
Lloji i procedures se prokurimit: “Kërkesë për Propozim”
Objekti i prokurimit: “Rikonstruksioni i magazinës së Arkivës (Faza II)”
Fondi limit: 5,287,999 (pesë milion e dyqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e
nëntë) lekë pa tvsh.
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit , Te ardhura X , Grante, donacione etj 
Investim X , Shpenzim operativ
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Afati për kryerjen e punimeve: 2 (dy) muaj kalendarike duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.
Data e zhvillimit te tenderit: 09.11.2015 2015 ora 13:00, Vendi: Bashkia e Tiranës. Website i APPsë: www.app.gov.al
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 09.11. 2015 ora 13:00, Vendi: Bashkia e Tiranës,
Website i APP-së: www.app.gov.al

DREJTORIA RAJONALE SHKODER
Autoriteti Kontraktues, OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Shkoder, Adresa L.”Perash”,Dervishbeg ,
Rr.”Daut Boriçi” Shkoder, Tel/Fax: 0222 473 12; 472 00
Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese Per Propozim Pune
Objekti i prokurimit: “Ndertimi I kabines,Shtyllore 6/04kV me transformator 160kVA”Pllane
3”dhe I rrjetit Tm Tu Lezhe”
Fondi limit(nqs ka lote i ndare sipas loteve): Fondi limit i akorduar 1 336 374
(njemiliontreqindtridhjetegjashtemijetreqindshtatedhjetekater)Lek
Burimi i Financimit: Te ardhurat nga OSHEEsh.a
Afati per kryerjen e Punimeve: 20 dite nga lidhja e kontrates .
Data e zhvillimit te tenderit: 10 Nentor 2015, ora 10.00, ne Ne faqen zyrtare te
APP. www.app.gov.al ne OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Shkoder.
Afati i fundit per pranimin e ofertave: 10 Nentore 2015, ora 10.00, Ne faqen zyrtare te
APP. www.app.gov.al hapja ne OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Shkoder

DREJTORIA RAJONALE SHKODER
Autoriteti Kontraktues, OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Shkoder, Adresa L.”Perash”,Dervishbeg ,
Rr.”Daut Boriçi” Shkoder, Tel/Fax: 0222 473 12; 472 00
Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese Per Propozim Pune
Objekti i prokurimit: “Ndertimi I kabines se re,Shtyllore 6kV- 400 kVA”Vasil Shanto 2”dhe I rrjetit
abc Shkoder”
Fondi limit(nqs ka lote i ndare sipas loteve): Fondi limit i akorduar
(tremiliontreqindshtatembedhjetemijedyqindnentedhjetepese)Lek

3 317 295

Burimi i Financimit: Te ardhurat nga OSHEEsh.a
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Afati per kryerjen e Punimeve: 30 dite nga lidhja e kontrates .
Data e zhvillimit te tenderit: 09 Nentore 2015, ora 14.00, ne aqen zyrtare te APP. www.app.gov.al
ne OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Shkoder.
Afati i fundit per pranimin e ofertave: 09 Nentore 2015, ora 14.00, Ne faqen zyrtare te
APP. www.app.gov.al hapja ne OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Shkoder

DREJTORIA RAJONALE SHKODER
Autoriteti Kontraktues, OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Shkoder, Adresa L.”Perash”,Dervishbeg ,
Rr.”Daut Boriçi” Shkoder, Tel/Fax: 0222 473 12; 472 00
Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese Per Propozim Pune
Objekti i prokurimit: “Rikonstruksioni I linjes kabllore TM 6 kV Fidri -15 N/St Shkodra -1 “Kalimi
I Lumit Kiri”Shkoder “
Fondi limit(nqs ka lote i ndare sipas loteve): Fondi limit i akorduar 1 806 154
(njemilonteteqindgjashtemijenjeqindpesedhjetekater)Lek
Burimi i Financimit : Te ardhurat nga OSHEEsh.a
Afati per kryerjen e Punimeve : 20 dite nga lidhja e kontrates .
Data e zhvillimit te tenderit: 09 Nentore 2015, ora 12.00, ne Ne faqen zyrtare te
APP. www.app.gov.al ne OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Shkoder.
Afati i fundit per pranimin e ofertave: 09 Nentore 2015, ora 12.00, Ne faqen zyrtare te
APP. www.app.gov.al hapja ne OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Shkoder

DREJTORIA RAJONALE SHKODER
Autoriteti Kontraktues, OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Shkoder, Adresa L.”Perash”,Dervishbeg ,
Rr.”Daut Boriçi” Shkoder, Tel/Fax: 0222 473 12; 472 00
Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese Per Propozim Pune
Objekti i prokurimit: “Ndertimi I kabines Boks 20kV Teater ,Fidri 17,N/St Shkodra -1 Shkoder”
Fondi limit: Fondi limit i akorduar 2 254 550 (dymilion e dyqind e pesedhjete e katermije e
peseqind e pesedhjete) Lek
Burimi i Financimit: Te ardhurat nga OSHEEsh.a
Afati per kryerjen e Punimeve: 20 dite nga lidhja e kontrates .
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Data e zhvillimit te tenderit: 09 Nentore 2015, ora 10.00, ne Ne faqen zyrtare te
APP. www.app.gov.al ne OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Shkoder.
Afati i fundit per pranimin e ofertave: 09 Nentore 2015, ora 10.00, Ne faqen zyrtare te
APP. www.app.gov.al hapja ne OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Shkoder

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARKIVAVE
Autoriteti kontraktor: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, Rruga "Jordan Misja", Tel ++ 355 44 20
00 04 Tirane;
Lloji i procedures se prokurimit: ”Kerkese per propozim” Prokurim elektronik
Objekti i prokurimi: “Rikonstruksion i arkivit shteteror vendor lezhe″.
Fondi limit tota l.300.000 (një milion e treqind mijë) lekë pa TVSH.
Afati per kryerjen e sherbimeve : 20 dite nga lidhja e kontrates
Data e zhvillimit te tenderit: Data: 09/11/2015

Ora: 09:15, Vendi: www.app.gov.al,.

Afati i fundit per pranimin e dokumentave, Data: 09/11/2015, Ora: 09:00, Vendi: www.app.gov.al,.

KESHILLI I QARKUT BERAT
1. Autoriteti kontraktor Keshilli i Qarkut Berat
2. Lloji i Procedures se Prokurimit Kerkese per Propozim
3. Objekti Rikonstruksion kopshti fshati Poshnje dhe Syzes, Njesia Administrative Poshnje, Ura
Vajgurore
4. Fondi Limit pa TVSH 1 421 179 ( nje milion e katerqind e njezete e nje mije e njeqind e
shtatedhjete e nente ) leke.
5. Burimi i financimit: Buxheti i shtetit Te ardhura X, Grante, donacione etj. X, Investim Shpenzim
operativ
6. Afati 1 muaj ose 30 dite
7. Hapja e ofertave do te behet ne: 10 / 11 / 2015 ora 1000
8. Afati i fundit i pranimit te dokumentave: 10 / 11 / 2015 ora 1000

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS
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Autoriteti Kontraktor: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Procedura e Prokurimit është: Kërkesë për propozim, Prokurim elektronik
Objekti: “ Rikonstruksion i tualeteve të MTI-së’’, për MTI, për vitin 2015
Fondi limit pa TVSH : 1 833 333 (një milion e tetëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e
tre ) lekë, pa tvsh
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit, Investim
Afati: 7 ditë që nga data e lidhjes së kontratës
Hapja e ofertave do të bëhet në: Website-in zyrtarë të Agjencisë së Prokurimit
Publik www.app.gov.al, datë 09.11.2015, ora 12:00
Afati i fundit për pranimin e dokumentave: 09.11.2015 ora 12:00

BASHKIA DROPULL
1- Autoriteti kontraktor: Bashkia Dropull, Gjirokaster, nr tel 088490057.58.59
2- Lloji i procedures se prokurimit: kerkese per propozim
3- Objekti i prokurimit: Masa mbrojtese Hidroteknike te Ura ne fshatin Likomil.
4- Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) : 2.250.223 (dy milion e dyqind e pesedhjete mijë e
dyqind e njezete e tre) lekë pa TVSH
5- Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit deri me30 dite nga
lidhja e kontrates
6- Data e zhvillimit te tenderit 12.11.2015 ora 11:00 në faqen e internetit: ne faqen e interrnetit
www. app.gov.al
7- Afati i fundit per pranimin e dokumentave,data 12.11.2015 ora 11:00,Vendi : ne faqen e
interrnetit www. app.gov.al

BASHKIA PERMET
1- Autoriteti kontraktor: Bashkia Permet, Sheshi “Abdyl Frasheri”, Permet
2- Numri i References: REF-13440-10-29-2015
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3- Lloji i procedurës së prokurimit: Tender “Kerkese per propozim”.
4- Kohëzgjatja e kontratës/ afati i mbarmit te punimeve: 14 dite nga momenti i lidhjes se kontrates
5- Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): “Rikonstruksion i segmentit rrugor Ura e
Qytetit-Kryqezimi i Spitalit”
6- Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): 4 150 740 (kater milion e njeqind e pesedhjete
mije e shtateqind e dyzete) leke pa TVSH
7- Data e zhvillimit te tenderit: datë 09.11.2015, Ora: 10:00, vendi: www.app.gov.al,
8- Afati i fundit për pranimin e dokumenteve: datë 09.11.2015, Ora 10:00 , vendi: www.app.gov.al,

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE
1- Autoriteti kontraktor: Drejtoria Arsimore Rajonale, Durres.
2- Lloji i procedures se prokurimit:

Kerkese per Propozime (me mjete elektronike) .

3- Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) : Rikonstruksioni i mjediseve të Qëndrës
Kulturore të Fëmijëve për tu përshatatur për zyra të DAR Durrës.

4- Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): 6.405.154 leke leke pa tvsh. Per Vitin 2015 fondi i
celur : 4.500.000 leke , ndersa diferenca do te jete per vitin 2016.
5- Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit: 55 dite
6- Data e zhvillimit te tenderit: 09.11.2015, ora 10:00, www.app.gov.al
7- Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 09.11.2015 ora 10:00, www.app.gov.al
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PROCEDURA KËRKESË PËR
PROPOZIM MALLRA
BASHKIA KLOS
1.Autoriteti kontraktor, Adresa, Bashkia Klos Nr. Tel.028760100
2.Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per propozim.
3.Objekti i prokurimit: “Blerje nafte”
4.Fondi limit: 1 087 500 ( Nje milion e tetedhjete e shtate mije e peseqind) Leke pa T.v.sh.
5.Burimi i Finacimit: Buxheti i Institucionit.
6.Mallra.
7.Afati per dorezimin e mallit:Nga momenti i nenshkrimit te kontrates deri 31.12.2015.
8.Data e zhvillimit te tenderit: Data 03.11.2015. ORA 1000. Vendi: Prokurim elektonik ne faqen e
internetit www.app.gov.al
9.Afati i fundit per pranimin e dokumentave: Data 03.11.2015. ORA 1000. Vendi: Prokurim
elektonik ne faqen e internetit www.app.gov.al

BASHKIA BERAT
1.Autoriteti Kontraktor Bashkia Berat, Adresa:Lagjia “Iliria” Nr tel/fax 032234036
2.Procedura e Prokurimit eshte ,Kerkese per propozime, Mallra ,Elektronike
3.Objekti: " Blerje dru zjarri per nevoja te furnizimit te Qendres Ekonomike te Arsimit” Berat
4.Fondi limit pa TVSH 1 800 000 (njëmilion e teteqindë mijë) leke.
5.Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit  Te ardhura X Grante, donacione
6.Investim

 etj

 Shpenzim operativ X

7. Afati deri 28 Shkurt 2016 nga dita e nenshkrimit te kontrates.
8. Hapja e Ofertave do te behet ne 04. 11..2015 ora 10.00.
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9. Afati i fundit per pranimin e dokumentave 04.11. 2015 ,ora 10.00

SPITALI RAJONAL SHKODER
Autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal Shkoder, L “Skenderbeg” Shkoder. Tel: +35522247289
Lloji i procedures se prokurimit; “Kerkese per propozim” Prokurim elektronik.
Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve); “Blerje filma te ndryshem per imazherine”
Fondi limit; 1 080 000 ( një milion e tetedhjete mije) lekë pa TVSH, 1 296 000 (nje milion e
dyqind e nentedhjete e gjashte mije) leke me tvsh.
Burimi i financimit: F.S.D.K.SH
Data e pranimit te ofertave: 06/11/2015. Ora 11.00.
Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit Publik: https://www.app.gov.al

KOMISIONERI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E
TË DHËNAVE PERSONALE
1.Autoriteti Kontraktor: Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave
Personale. Adresa: Rr. “Kavajës”, Nd. 80, H. 1, Kati 5, 1023, Tiranë. Tel/Fax:+355 4 2237200, Email: info@idp.al, Adresa internetit: www.idp.al
2.Fondi limit: fond limit: 3.420.000, (tremilion e katërqind e njëzetmijë) lek, me TVSH, vënë në
dispozicion nga Buxheti i Shtetit, dhe 1.330.000 (njëmilion e treqind e tridhjetëmijë) lek me TVSH
(total pa TVSH 3.958.333 – tremilion e nëntëqind e pesëdhejtë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre
lek), vene ne dispozicion nga donatorët.
3.Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit dhe Donatorët
4.Objekti i kontratës: Blerje automjeti për Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe
Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
5. Afati kohor për ekzekutimin: Zbatimi i kontratës do të fillojë, nga data e lidhjes së saj, dhe do të
ekzekutohet me dorëzimin e mallit (automjet), sipas afateve kohorë, të parashikuara në kontratë,
me operatorin ekonomik-fitues.
6. Data e zhvillimit të prokurimit: 06.11.2015, Ora: 11.oo, vendi: website i APPsë: www.app.gov.al
7. Afati i fundit për pranimin e dokumentave: 06.11.2015, Ora: 11.oo, vendi: website i APPsë: www.app.gov.al
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BASHKIA SHKODËR
1-Autoriteti Kontraktor: Bashkia Shkodër, Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 Shkodër”, Tel: +35522400150
2-Proçedura e Prokurimit është: Kërkesë për propozim(prokurim me mjete elektronike).
3-Objekti:”Blerje gaz për ngrohje dhe gatim ”
4-Fondi limit: 3 975 299 lekë pa TVSH. Burimi i financimit: Bashkefinancim :Buxheti i Bashkise
viti 2015 dhe Grant..
5- Burimi i financimit: Buxheti i shtetit Te ardhura X Grante X, donacione etj
6- Investim Shpenzim operativ X
7-Afati për përfundimin e furnizimit:Nga nenshkrimi i kontratese deri me 31.12.2015.
8-Hapja e Ofertave do të bëhet me:05.11.2015,ora 10.00.Vendi:Drejtoria e Prokurimeve Publike
Bashkia Shkodër, në rrugë elektronike nga adresa zyrtare e APP, www.app.gov.al
9- Afati i fundit per pranimin e dokumentave : 05.11.2015 ora 10.00. Vendi:Drejtoria e
Prokurimeve Publike Bashkia Shkodër. në rrugë elektronike nga adresa zyrtare e
APP,ëëë.gov.al.Dokumentat e tenderit mund të terhiqen në rrugëë elektronike nga adresa zyrtare e
APP, www.app.gov.al

UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES
Autoriteti kontraktor, adresa: Universiteti Aleksander Moisiu Durres,Lagja 1, Rruga Currilave
Durres
Lloji i procedurës së prokurimit: Kerkese per Propozim – Prokurim Publik me mjete Elektronike
Objekti i prokurimit: Blerje materiale per pastrim dhe dezinfektim per Universitetin Aleksander
Moisiu Durres.
Fondi limit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve): Totali 1.200.000 (nje milion e dyqind mije ) lekë pa
TVSH.
Afati i mbarimit të punimeve/për dorëzimin e mallit/kryerjen e shërbimit: 30 dite nga momenti i
nenshkrimit te kontrates
Data e zhvillimit të tenderit: data 06.11.2015 ora :14.00 vendi:, Universiteti Aleksander Moisiu
Durres Sektori i Prokurimeve.
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Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data 06.11.2015 ora :14.00 vendi:, Universiteti
Aleksander Moisiu Durres Sektori i Prokurimeve.
Dokumentat e tenderit janë të disponueshme në adresën e internetit: www.app.gov.al

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK GJINEKOLOGJIK
“MBRETERESHA GERALDINE”
Autoriteti Kontraktor: Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbreteresha Geraldine”,
“Zog i Pare”, Tirane, Tel/ 04 222 73 15

Bul.

Lloji i procedures: Prokurim Elektronik, kerkese per propozim
Objekti i prokurimit (Nqs ka lote i ndare sipas loteve): Blerje pajisje spitalore
Fondi limit: 1,355,700 (nje milion e treqind e pesedhjete e pese mije e shtateqind e lekë pa T.V.SH)
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit  Te ardhura + Grante, donacione etj
Investim + Shpenzim operativ



Afati per mbarimin e punimeve/ per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit: Dorezimi i mallit do te
filloje menjehere pas nënshkrimit te kontrates deri ne 40 dite kalendarike.
Data, ora dhe vendi i zhvillimit te tenderit: 06.11.2015, ora 11.00, ne faqen zyrtare te APP-se,
www.app.gov.al.
Afati i fundit i pranimit te ofertave: 06.11.2015, ora 11.00, ne faqen zyrtare te APP-se,
www.app.gov.al.

BASHKIA VORE
1. Autoriteti Kontraktor, Bashkia Vore, Qyteti Vore nr. Tel 047 600433.
2. Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per propozim ne rruge elektronike
3. Objekti i Prokurimit: Blerje pajisje për bashkinë Vore (kompjuter, fotokopje, printer)
4. Fondi limit: 1.250.000 leke
5. Afati për Dorëzimin e Mallrave: 20 dite
6. Data e zhvillimit te tenderit 06/11/2015, Ora: 10:00, vendi: www.app.gov.al
7. Afati i fundit per pranimin e dokumentave, 06/11/2015, Ora: 10:00, vendi: www.app.gov.al
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UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË, SH.A
Autoriteti kontraktor: Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Sh.a, me adresë rruga “5 Maji” pranë
Medreses, Tiranë , me nr tel: +355 4 2225572
Lloji i procedurës së prokurimit: “Kërkesë për Propozim”
Objekti i prokurimit: “Blerje reagentë kimik e terrene bakteriologjike për laboratorin fiziko kimik
dhe mikrobiologjik”.
Fondi Limit: 996,277 (nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë
pa TVSH, vënë në dispozicion nga të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime Tiranë.
Burimi i financimit: Të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë.
Investim, Shpenzim operativ X
Afati për kryerjen e shërbimit: 10 ditë kalendarike duke nisur nga data e nënshkrimit të kontratës.
Data e zhvillimit të tenderit është: 05/11/2015 ora 11:00 në www.app.gov.al
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është: Data 05/11/2015 ora 11:00 në www.app.gov.al.

ZYRA QENDRORE REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME
Autoriteti kontraktor , adresa, nr. Tel: Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme , Rr.
Jordan Misja, Nr. Tel 2403302
Lloji i proçedurës së prokurimit: “ Kërkesë për propozim “ (prokurim me mjete elektronike)
Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndarë në lote): Blerje Tonera.
Fondi limit ( nqs ka lote i ndarë sipas loteve ) 3.702.000 leke (tremilion shtateqind e dymije ) pa
tvsh.
Burimi I financimit: Te ardhurat
Afati për kryerjen e shërbimit: 30 ditë nga data e lidhjes së kontratës
Data e zhvillimit të tenderit: 09.11.2015 0ra 11.00
Vendi: Faqja zyrtare elektronike www.app.gov.al , ZQRPP,
Afati i fundit për pranimin e dokumentave : data 09.11.2015, ora 11.00

BASHKIA FIER
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1- Autoriteti Kontraktor:
Tel/Fax:034 410 636
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Bashkia Fier, Lagja

“Kastriot”, Rruga “Brigada e XI Sulmuese”;

2- Procedura e prokurimit eshte: Kerkese per Propozim me mjete elektronike.

3- Objekti (nqs ka lote i ndare sipas loteve): “Blerje paisje kompjutera,printera dhe fotokopje”.

4- Fondi limit (pa TVSH) (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 1 608 800 lekë.
5- Burimi i financimit: Buxheti i shtetit , Te ardhura PO, Grante, donacione etj 
6- Investim PO Shpenzim operativ 
7- AfatI: Brenda 3 diteve nga lidhja e Kontrates.
8- Hapja e Ofertave do te behet në: data 05/11/ 2015 ora 1100. Vendi: www.app.gov.al
Salla e mbledhjeve Bashkia Fier, kati i II-te.
9- Afati i fundit per pranimin e dokumentave : data 05/11/ 2015 ora 1100. Vendi
:
www.app.gov.al .

BASHKIA FIER
1- Autoriteti Kontraktor:
Tel/Fax:034 410 636

Bashkia Fier, Lagja

“Kastriot”, Rruga “Brigada e XI Sulmuese”;

2- Procedura e prokurimit eshte: Kerkese per Propozim me mjete elektronike.
3- Objekti (nqs ka lote i ndare sipas loteve): “Blerje pjese kembimi dhe riparime per mjetet e renda
dhe autovetura”.
Lot 1: Blerje pjese kembimi dhe riparime per mjetet e renda.
Lot 2: Blerje pjese kembimi dhe riparime per autovetura.
4- Fondi limit (pa TVSH) (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 2 116 100 lekë.
Lot 1: Blerje pjese kembimi dhe riparime per mjetet e renda: 1 676 000 leke
Lot 2: Blerje pjese kembimi dhe riparime per autovetura: 440 100 leke
5- Burimi i financimit: Buxheti i shtetit , Te ardhura PO, Grante, donacione etj 
6- Investim  Shpenzim operativ PO
7- Afati : Brenda 3 muajve nga lidhja e Kontrates.
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8- Hapja e Ofertave do te behet në: data 05/11/ 2015 ora 1000. Vendi : www.app.gov.al
mbledhjeve Bashkia Fier, kati i II-te.

Salla e

9- Afati i fundit per pranimin e dokumentave : data 05/11/ 2015 ora 1000.
Vendi: www.app.gov.al .

BASHKIA MALIQ
1-Autoriteti kontraktor: Bashkia Maliq, Bulevardi “ Rinia” Tel 0861 220 26
2-Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per propozim, Sistem Elektronik
3-Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): ”Blerje dru zjari per nevojat e Bashkise
Maliq”
4-Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): 5.541.667 (pesemilion e peseqindedyzetenjemije e
gjashteqindegjashtedhjeteeshtate) leke pa TVSH
5-Afati i mbarimit te punimeve/per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit: nga data e lidhjens se
kontrates deri ne perfundim ne 31.12.2015
6-Data e zhvillimit te tenderit: 06.11.2015 ora: 10:00, Vendi: adresa e internetit te APP,
www.app.gov.al,Zyra Juridike ,kati III-te, Bashkia Maliq.
7-Afati i fundit per pranimin e dokumentave, data: 06.11.2015 ora: 10:00, Vendi:
internetit te APP, www.app.gov.al, Zyra Juridike, kati III-te, Bashkia Maliq.

adresa e

BASHKIA ELBASAN
1- Autoriteti kontraktor: Bashkia Elbasan adresa: rruga“Qemal Stafa”, nr.tel/fax:(+355)54 400152
2-Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per Propozim (prokurim me mjete elektronike).
3-Objekti i prokurimit (n.q.s. ka lote i ndare sipas loteve): Blerje kablla e paisje elektrike, per
Ndermarrjen e Sherbimeve Publike.
4-Fondi limit (n.q.s. ka lote i ndare sipas loteve): 1.060.000 (njemilion e gjashtedhjete mije) leke
(pa TVSH), vene ne dispozicion nga Fonde ALUIZNI, per vitin 2015.
5- Burimi i financimit : Buxheti i Shtetit  Te ardhura X Grante, donacione etj. 
6- Invenstim X Shpenzim operativ 
7- Afati per dorezimin e mallit: nga data e lidhjes se kontrates deri 31.12.2015.
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8-Hapja e ofertave do te behet ne date 09.11.2015, ora 10:00 vendi: Prokurim elektronik ne
websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit Publik: http://www.app.gov.al/
9-Afati i fundit per pranimin e dokumentave: data 09.11.2015, ora 10:00. vendi: Prokurim
elektronik ne websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit Publik: http://www.app.gov.al/
Dokumentat e tenderit mund të tërhiqen në rrugë elektronike nga adresa zyrtare e APP - së
(www.app.gov.al).

BASHKIA ELBASAN
1- Autoriteti kontraktor: Bashkia Elbasan adresa: rruga“Qemal Stafa”, nr.tel/fax:(+355)54 400152
2-Lloji i proçedurës së prokurimit: Kërkesë për Propozim (prokurim me mjete elektronike).
3-Objekti i prokurimit (n.q.s. ka lote i ndarë sipas loteve): Blerje dhe furnizim me dru zjarri për
Njësitë Administrative, Bashkia Elbasan.
4-Fondi limit (n.q.s. ka lote i ndarë sipas loteve): 2,965,000 (dymilion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e
pesë mijë) lekë (pa TVSH), vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2015.
5- Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit  Të ardhura X Grante, donacione etj. 
6- Invenstim Shpenzim operativ X
7- Afati për dorëzimin e mallit: nga data e lidhjes së kontratës deri 31.12.2015.
8-Hapja e ofertave do të bëhet në datë 09.11.2015, ora 12:00. Vendi: Prokurim elektronik në
websitin zyrtar të Agjencisë së Prokurimit Publik: http://www.app.gov.al/
9-Afati i fundit për pranimin e dokumentave: datë 09.11.2015, ora 12:00. Vendi: Prokurim
elektronik në websitin zyrtar të Agjencisë së Prokurimit Publik: http://www.app.gov.al/
Dokumentat e tenderit mund të tërhiqen në rrugë elektronike nga adresa zyrtare e APP-së
(www.app.gov.al).

ALBPETROL SH.A. PATOS
Autoriteti Kontraktor: Albpetrol sh.a. Patos, Lagja “ 29 Marsi”, Rruga Fier – Patos km 7, e-mail :
prokurime@albpetrol.al
Procedura e prokurimit eshte: Kërkesë për Propozim me mjete elektronike
Objekt i prokurimit: “Blerje pajisje elektrike TM”
Fondi limit pa TVSH: 4 000 000 (kater milion) Lekë pa TVSH.
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Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Shpenzime operative PO
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 Te ardhurat PO, Grante,donacione etj Investime 

Afati: 30 dite.
Hapja e ofertave do te behet ne: datë 09/ 11/ 2015 ora 10 : 00; www.app.gov.al, Albpetrol sha
Patos.
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: datë 09/ 11/ 2015 ora 10 : 00.

SHA UJESJELLES KANALIZIME KAVAJE
Autoriteti kontraktor: Sha Ujesjelles Kanalizime Kavaje, lagjia Nr2 perballe ish Repartit Ushtarak
Kavaje,Tel.055247000
Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per propozim - Prokurim publik me mjete elektronike.
Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): “Blerje GAZOIL ( 10 ppm)”.
Fondi limit: 1450000(njemiljonekaterqindepesedhjetmije)leke pa tvsh,
Burimi i Financimit: Te ardhurat e ndermarrjes
Afati per dorezimin e mallit: sipas kerkeses se autoritetit kontraktor.
Data e zhvillimit te tenderit: 11.11.2015,ora 10.00 Vendi:Sha Ujesjelles Kanalizime Kavaje, ne
rruge elektronike nga adresa zyrtare e APP,www.app.gov.al.

Afati I fundit per pranimin e dokumentave:11.11.2015,ora 10.00 Vendi: Sha Ujesjelles Kanalizime
Kavaje, ne rruge elektronike nga adresa zyrtare e APP,www.app.gov.al.

Dokumentat e tenderit mund te terhiqen ne rruge elektronike nga adresa zyrtare e
APP,www.app.gov.al.

KOMISIONERI PËR MBIKËQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL
Autoriteti kontraktor: Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, Bulevardi "Zogu I", Godina
57/2, Tel. + 355 (0) 4 268142/04268141
Lloji i procedurës së prokurimit: “Kërkesë për Propozime", prokurim publik me mjete elektronike.
Objekti i prokurimit: “Blerje kompjutera, UPS dhe pajisje të tjera elektronike”
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Fondi limit: 2,641,336 (dy milion e gjashtëqind e dyzet e një mijë e treqind e tridhjetë e gjashtë)
lekë pa TVSH.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit
Afati i mbarimit të punimeve/për dorëzimin e mallit/kryerjen e shërbimit: 5 (pesë) ditë nga data e
lidhjes së kontratës.
Data e zhvillimit të tenderit: 10.11.2015 Ora: 10.00, Vendi e zhvillimit të tenderit: Website i APPsë: www.app.gov.al, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil.
Afati i fundit për pranimin e dokumentave: Data 10.11.2015 Ora: 10.00, Vendi për pranimin e
dokumentave: Website i APP-së: www.app.gov.al, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil,
Bulevardi "Zogu I".

INSTITUTI I STATISTIKAVE (INSTAT)
Autoriteti kontraktor: Instituti i Statistikave (INSTAT), Blv. Zhan D’Ark, Nr. 3, Tiranë. Tel: +355
(4) 222411/230 484, Fax: +355 (4) 228 300
Lloji i procedurës së prokurimit: “Kërkesë për propozime” – Prokurim publik me mjete elektronike.
Objekti i prokurimit: “Blerje chilleri për Institutin e Statistikave”.
Fondi limit (nqs. ka lote i ndarë sipas loteve): 5.400.000 (pesë milion e katërqind mijë) lekë, pa
TVSH.
Afati për lëvrimin e mallit: Nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 28.12.2015.
Data për hapjen e kërkesave për pjesmarrje: 09/11/2015 (dd/mm/vvvv) Ora: 11:00, Vendi: Faqja
zyrtare e web-it të Agjencisë së Prokurimit Publik, www.app.gov.al.
Afati i fundit për paraqitjen e kërkesave për pjesmarrje: 09/11/2015 (dd/mm/vvvv), Ora: 11:00,
Vendi: Faqja zyrtare e web-it të Agjencisë së Prokurimit Publik, www.app.gov.al.

SPITALI RAJONAL DURRËS
Autoriteti Kontraktor: Spitali Rajonal Durrës, Adresa: Rruga “A.Goga”, L..18, Durrës
052 2221 58, 052 223358

Tel/fax:

Lloji i Procedurës së Prokurimit: Kёrkesё pёr propozim
Objekti i Prokurimit: Blerje Naftë me bot pёr ngrohje me kaldajё
Fondi limit: 4 418 107 leke pa TVSH (kater milion e katerqind e tetembedhjete mije e njeqind e
shtate)
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Burimi i investimit: Fondet e FSDKSH-së.
Afatet e levrimit: E gjithë sasia e mallit duhet të lëvrohet sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor
brenda dt. 31/12/2015.
Data e zhvillimit të Tenderit: 09/11/2015, Ora: 11:00, Vendi: Prokurim elektronik në faqen zyrtare
të APP-së: www.app.gov.al
Afati i fundit për pranimin e dokumentave: 09/11/2015, Ora: 11:00, Vendi: Prokurim elektronik në
faqen zyrtare të APP-së: www.app.gov.al

INSPEKTORATI I LARTE I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TE
PASURIVE DHE KONFLIKTIT TE INTERESAVE
1.Autoriteti kontraktor, Inspektorati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive dhe Konfliktit te
Interesave, Rr. Reshit Çollaku Tirane, Tel: 04/ 2259-461.
2-Lloji i procedures se prokurimit, Kerkese per Propozim
3-Objekti i prokurimit, Blerje paisje elektronike
4-Fondi Limit prej 516.667( peseqind e gjashtembedhjetemije e gjashteqind e gjashtedhjet e shtate)
5- Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit 5 dite nga lidhja e
kontrates.
6-Date 9.11.2015, ora 10.00, Vendi: Prokurim Elektronik ne faqen zyrtare te internetit
www.app.gov.al.
7-Date 9.11.2015, ora 10.00 , Vendi:Prokurim Elektronik ne faqen zyrtare te internetit
www.app.gov.al.

BASHKIA SKRAPAR
Autoriteti Kontraktor, nr. Tel : Bashkia Skrapar , Nr. Telefoni 0312 22426
Lloji i procedures se Prokurimit: Kerkese per Propozim
Objekti i prokurimit (n.q.se ka lote sipas loteve): “Blerje kazan mbeturinash per nevoja te
ndermarrjes se sherbimeve Bashkia Skrapar“
Fondi limit: 2 916 666 (dy milion e nenetqind e gjashtembedhjet mije e gjashteqind e gjashtedhjet
e gjashte ) leke pa TVSH.
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Burimi i financimit: Buxheti i shtetit Te ardhura
operativ 

Grante, x donacione etj, Investim Shpenzim

Afati per mbarimin e punimeve: 15 dite nga dita e nenshkrimit kontrates sipermarrjes se objektit.
Hapja e Ofertave do te behet me: 11.11.2015 ora 10.00 Vendi: www.app.gov.al
Afati i fundit per pranimin e dokumentave 11.11.2015 ora 10.00

SPITALI RAJONAL VLORE
1.Autoriteti Kontraktor: Spitali Rajonal Vlore Lagjja “ Partizani ”, Nr.tel. 00355 - 33 - 222 65, Email: spitalivlore@shendetesia.gov.al
2- Autoriteti Kontraktor, Spitali Rajonal Vlore
3- Procedura e Prokurimit eshte Kerkese per propozim
4- Objekti: “Blerje medikamente per Spitalin Rajonal Vlore” .
5- Fondi limit pa TVSH 618 099 ( Gjashteqind e tetembedhjete mije e nentedhjete e nente ) leke.
Lotet
Medikamenti
Forme/doza
Njesia
Sasia
Vlera
Loti 2

Amiodaron

150 mg/3ml

Ampule 100

7.294

Loti 3

Amiodaron

200 mg

Tablete

200

1.764

Loti 8

Insuline Izofane

100UI/ML/3ml

pene

15

8.471

Tablete

1.000

6.490

Tablete

500

4.230

Tablete

150

896

Loti 9 Isosorbit mononitrate
40 mg
Loti
11
Methyldopa
250 mg
Loti
14
Nitroglicerine
0.3 mg
Loti
19
Propafenon
35 mg-10 ml
Loti
23
Sulphadiazini argenticum
1%/50 gram
Loti
24
Tobramycine
3 mg/ml
Loti
Tobramycine
+
25
Dexamethasone
(3mg+1mg)/ml
Loti
Valproic acid + sodium
26
valproate
145 mg+333 mg
Loti
Dextrose+ intralipid
1440 ml
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Ampule 100

7.578

Tubet

10

2.466

Flakon

20

2.946

Flakon

50

14.564

Tablete
Flakon

50
10

815
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28
Loti
31
Loti
32
Loti
33
Loti
34
Loti
35
Loti
38
Loti
40
Loti
41

Agjencia e Prokurimit Publik
42.956

Ephedrine hydrochloride

50 mg/ml

Ampule 30

2.950

Gadobenate Dimeglumine

529mg/ml20ml

Flakon

30

119.616

HAES Hydromethylstarch

10%500ml

Flakon

200

342.600

Heparine sodium

25000 UI/5ml

Flakon

10

3.840

Ibuprofen

100mg/5ml

Flakon

30

5.361

Propofol

10mg/ml-20ml

Flakon

100

9.000

Salbutamol aerosol

20 ml

Flakon

50

19.922

Vitamina K
Shuma

1% 1 ml

Ampule 300

14.340
618 099

6- Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X, Shpenzim operativ X
7- Afati per lidhjen e kontratës deri më datën 31. 12. 2015.
8- Hapja e Ofertave do te behet ne 09/11/2015, Ora: 10:00 Vendi: Prokurim elektronik ne faqen e
internetiti: www.app.gov.al, Spitali Rajonal Vlore, Godina e Administrates.
9- Afati i fundit per pranimin e dokumentave 09/11/2015, Ora: 10:00, Vendi: Prokurim elektronik
ne faqen e internetiti: www.app.gov.al

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DURRËS
Autoriteti kontraktor: Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës
Lloji i procedures se Prokurimit: “Kërkesë për propozim” me mjete elektronike.
Objekti i Prokurimit: “Transportimi i punonjësve arsimor që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë
jashtë vanbanimit”, i ndarë në 10 (dhjetë) lote.
Linja Nr. 1: Durres-Sukth-Vadardh-Kulle-Manez-Armath-Shkafane-Lalez-Ishem
Linja Nr. 2: Durres-4 Rruget Shijak-Kthesa Ariut-Manez-Armath-Manez Fshat
Linja Nr. 3: Durres-4Rruget Shijak-Sukth-Vadardh-Kthesa Ariut-Kulle-Rrushkull-Hamallaj
Linja Nr. 4: Durres-St.Zooteknik Xhafzotaj-Sukthi Ri
Linja Nr. 5: Durres-St.Zooteknik Xhafzotaj-4Rruget Shijak-Sallmone-Borake-Maminas-RubjekeRade.
Linja Nr. 6: Durres-Rashbull-St.Zooteknik Xhafzotaj-4Rruget Shijak-Rreth-Pjeze-Romanat
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Linja Nr. 7: Durres - Plazh- Plepa- Shkallnur- Arapaj
Linja Nr. 8: Durres-St.Zootek- 4rruget Shijak -Sukth katund -Katundi Ri – Jube
Linja Nr. 9: Durres- Shkozet- Vrrine - Fshat Rinia - Fllak Fshat - Bishtekamez- Lagja Mirdite Shenavlash
Linja Nr. 10: Durres-St Zootek -Xhafzotaj-4 rruget -Gjepalaj-Hardhishte-Shetel-Ura Erzenes
Fondi limit: 4.546.650(katëmilion e peseqindëedyzete e gjashtëmije e gjashtëqind e pesedhjetë )
lek pa TVSH, i ndarë në 10 (dhjetë) lote.
Linja Nr. 1: Durres-Sukth-Vadardh-Kulle-Manez-Armath-Shkafane-Lalez-Ishem, me fond limit
226.375 lekë.
Linja Nr. 2: Durres-4 Rruget Shijak-Kthesa Ariut-Manez-Armath-Manez Fshat, me fond limit
85.100 lekë
Linja Nr. 3: Durres-4Rruget Shijak-Sukth-Vadardh-Kthesa Ariut-Kulle-Rrushkull-Hamallaj, me
fond limit 270.625 lekë.
Linja Nr. 4: Durres-St.Zooteknik Xhafzotaj-Sukthi Ri, me fond limit 200.850 lekë.
Linja Nr. 5: Durres-St.Zooteknik Xhafzotaj-4Rruget Shijak-Sallmone-Borake-Maminas-RubjekeRade, me fond limit 108.050 lekë.
Linja Nr. 6: Durres-Rashbull-St.Zooteknik Xhafzotaj-4Rruget Shijak-Rreth-Pjeze-Romanat, me
fond limit 87.650 lekë.
Linja Nr. 7: Durres - Plazh- Plepa- Shkallnur- Arapaj me fond limit 62.525lekë.
Linja Nr. 8: Durres-St.Zootek- 4rruget Shijak -Sukth katund -Katundi Ri – Jubeme fond limit
160.050 lekë.
Linja Nr. 9: Durres- Shkozet- Vrrine - Fshat Rinia - Fllak Fshat - Bishtekamez- Lagja Mirdite –
Shenavlash, me fond limit 136.375lekë.
Linja Nr. 10: Durres-St Zootek -Xhafzotaj-4 rruget -Gjepalaj-Hardhishte-Shetel-Ura Erzenes me
fond limit 148.850 lekë.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit, Shërbim : X
Afati për kryerjen e punëve/shërbimit: Nga e nesërmja e nënshkrimit të kontratës deri më datë
25.12.2015.
Data e zhvillimit të tenderit: Data 09.11.2015, ora 11: 00
Afati i fundit për pranimin e dokumentave: Data 09.11.2015, ora 11:00, Vendi: websiti zyrtar i
Agjencisë së Prokurimit Publik, https://www.app

BASHKIA BELSH
1.Autoriteti Kontraktor: Bashkia Belsh
2-Lloji i proçedures se prokurimit: Mallra Kerkese per propozim
3-Objekti Prokurimit: “Blerje konteinere pastrimi “
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4-Fondi limit(nqs ka lote i ndare sipas loteve): 4 140 500 ( kater milion e njeqinde dyzete mije e
peseqind) leke pa tvsh. Fondi eshte nga buxheti i komunes miratuar me vendim keshilli .
5-Afati per mbarimin e punimeve/per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit; 10 dite kalendarike
pas lidhjes se kontrates.
6-Data zhvillimit te tenderit 09.11.2015, ora 08.30 ne adresen www.app.gov.al
7-Afati i fundit per pranimin
adresen www.app.gov.al

e

dokumentave,

data

09.11.2015,

ora

08.

30,

ne

SHËRBIMI GJEOLOGJIK SHQIPTAR
Autoriteti kontraktor: Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, adresa: Rruga e “Kavajës”, Nr. 153. Tiranë.
Lloji i procedurës së prokurimit: “Kërkesë për propozim” – Me mjete elektronike.
Objekti i prokurimit: ”Furnizim me reagent kimik materiale të tjera laboratorike”për nevojat e
Shërbimit Gjeologjik Shqiptar.
Fondi limit : 839.833 (tetëqind e tridhjet e nëtëmijë e tetëqind e tridhjet e tre) lekë pa tvsh
Burimi i financimit: Kontrata e financuar nga Ministria e Mjedisit, shpenzime nga të ardhurat e
krijuara nga të tretët dhe për projektet e financuara nga buxheti 2015. Shpenzim.
Afati për mbarimin e punimeve për dorëzimin e mallit/kryerjen e shërbimit: Nga momenti i
nënshkrimit të kontratës, brënda datës 10/12/2015.
Data e zhvillimit te tenderit: 09/11/2015 , ora 10.00, vendi: Sh.Gj.Sh, www.app.gov.al, në Zyrën e
Njësisë së Prokurimit (Sektori i Shërbimeve mbështetëse).
Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data: 09/11/2015, ora 10.00 vendi: Sh.Gj.Sh,
www.app.gov.al, në Zyrën e Njësisë së Prokurimit. (Sektori i Shërbimeve mbështetëse).

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL BERAT
1.Autoriteti kontraktor: DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL BERAT Lagja Kushtrim. Nr. Tel
03234237
2.Lloji i proçedures se prokurimit: Kerkese per Propozim-mallra. Procedure elektronike
3.Objekti i prokurimit: Blerje Lende Ngrohje Pelet (per kaldaja pelet) per Spitalin Rajonal Berat.
4.Fondi Limit: 2 000 000 leke pa tvsh.
5.Afati i kryerjes se sherbimit: Deri ne 31 . 12. 2015
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6.Lloji I investimit; Buxheti I shtetit.
7.Data e zhvillimit te tenderit: 10. 11. 2015 .Ora 11.00, vendi : www.app.gov.al, Spitali Rajonal
Berat.
8.Afati i fundit i dorezimit te dokumentave: Deri
vendi: www.app.gov.al Spitali Rajonal Berat.

ne 10. 11.

2015 Ora

11.00

SHËRBIMI KOMBËTAR I PUNËSIMIT
1.Autoriteti kontraktor: "Shërbimi Kombëtar i Punësimit", Bulevardi "Bajram Curri", pranë ish
Hotel Arbanës, Tiranë, Tel/Fax: 355 44538830.
2.Procedura e Prokurimit është: Kërkesë për Propozim
3.Objekti: “Blerja dhe implementimi i një sistemi të integruar të administrimit të aseteve dhe
burimeve finaciare dhe mirmbajtja për 12 muaj”.
4.Fondi limit total pa TVSH: 3 333 300 (Tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind) Lekë.
Nga të cilat: Fondi limit 2 500 000 (Dy milion e pesëqind mijë) Lekë pa TVSH, është për “Blerje
dhe implementimi i një sistemi të integruar të administrimit të aseteve dhe burimeve finaciare dhe
garancia për 3 muaj” dhe Fondi limit 833 300 (Tetëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind) Lekë pa
TVSH është për “Mirëmbajtjen e tij për 12 muaj pas periudhës së garancisë”.
5.Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Të ardhura Grante, donacione etj
6. Investim X Shpenzim operativ X.
7.Afati: Afati i kryerjes së Shërbimit/Dorëzimit të mallit është 21 ditë nga lidhja e kontrates për
“Blerja dhe implementimi i një sistemi të integruar të administrimit të aseteve dhe burimeve
finaciare” dhe 12 muaj mirmbajtjen e tij pas periudhës së garancisë.
8.Hapja e Ofertave do të bëhet në: Data: 10.11.2015 Ora: 10:00, Vendi: Prokurim elektronik në
adresën e APP www.app.gov.al
9.Afati i fundit për pranimin e dokumentave: Data: 10.11.2015 Ora: 10:00, Vendi: Prokurim
elektronik në adresën e APP www.app.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARKIVAVE
Autoriteti kontraktor: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, Rruga "Jordan Misja", Tel ++ 355 44 20
00 04 Tiranë;
Lloji i procedurës së prokurimit: ”Kërkesë për propozim” Prokurim elektronik
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Objekti i prokurimi “Blerja e shtypshkrimeve të ndryshme për nevoja të drejtorisë së përgjithshme
të arkivave″.
Fondi limit tota 3.300.000 (tre milion e treqind mijë) lekë pa TVSH.
Afati për kryerjen e dorëzimin e mallrave: 20 ditë nga lidhja e kontratës
Data e zhvillimit te tenderit: Data: 09/11/2015, Ora: 12:15 Vendi: www.app.gov.al,.
Afati i fundit per pranimin e dokumentave, Data: 09/11/2015, Ora: 12:00, Vendi: www.app.gov.al,.

MUZEU HISTORIK KOMBËTAR
Autoriteti kontraktor: Muzeu Historik Kombëtar. Adresa:
22234-46

Sheshi Skenderbej, Tiranë. Nr .tel:

Lloji i procedurës së prokurimit: “Kërkesë për Propozim” (prokurim me mjete elektronike)
Objekti i prokurimit: “Blerje gjeneratori 100 KVA.
Fondi limit: 2333330 (dy milion e treqind e tridhjet e tremije e treqind e tridhjetë) lekë pa TVSH.
Burimi i Financimit: Vënë në dispozicion nga Buxheti i shtetit për vitin 2015.
Afati për kryerjen e shërbimit: 10(dite nga lidhja e kontratës ).
Data e zhvillimit te tenderit: 09/11/2015. Ora :11:30
Vendi: Faqja zyrtare elektronike www.app.gov.al.
Afati i fundit per pranimin e dokumentave data 09/11/2015. Ora:11:30
Vendi: Faqja zyrtare elektronike www.app.gov.al

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
1.Autoriteti kontraktor: Kontrolli i Lartë i Shtetit, Bul. Dëshmorët e Kombit, nr. 3, Tiranë, tel.
2247294.
2.Procedura e prokurimit është: “Kërkesë për Propozim”.
3.Objekti i prokurimit: “Blerje sistem audio-rregjistrimi ”.
4. Fondi limit: 810000 (teteqindedhjetemijë) lekë.
5.Burimi i financimit: buxheti i shtetit  Të ardhura Grante Donacione etj.
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6.Investime  Shpenzime operative
7.Afati për mbarimin e punimeve /për dorëzimin e mallit/kryerjen e shërbimit: Nga lidhja e
kontratës brenda 20(njezet) dite.
8.Hapja e ofertave do të bëhet në datë 11.11.2015, Ora:10:00, vendi: www.app.gov.al, zyrat e
KLSH
9.Afati i fundit për pranimin e dokumenteve: datë 11.11.2015, Ora 10:00, vendi: www.app.gov.al,
zyrat e KLSH
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PROCEDURA KËRKESË PËR
PROPOZIM SHËRBIME
INSTITUTI I STATISTIKAVE
1.Autoriteti kontraktor: Instituti i Statistikave (INSTAT), Blv. Zhan D’Ark, Nr. 3, Tiranë. Tel: +355
(4) 222411/230 484, Fax: +355 (4) 228 300
2.Lloji i procedurës së prokurimit: “Kërkesë për propozime” – Prokurim publik me mjete
elektronike.
3. Objekti i prokurimit: “Shërbim mirëmbajtje skanerash për Institutin e Statistikave”.
4- Fondi limit (nqs. ka lote i ndarë sipas loteve): 757.667 (shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë, pa TVSH.
5- Afati për kryerjen e shërbimit: 30 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.
6-Data për hapjen e kërkesave për pjesmarrje: 05/11/2015 (dd/mm/vvvv) Ora: 11:00, Vendi: Faqja
zyrtare e web-it të Agjencisë së Prokurimit Publik, www.app.gov.al.
7-Afati i fundit për paraqitjen e kërkesave për pjesmarrje: 05/11/2015 (dd/mm/vvvv)
Vendi: Faqja zyrtare e web-it të Agjencisë së Prokurimit Publik, www.app.gov.al.

Ora: 11:00

AUTORITETI SHËNDETËSOR RAJONAL, TIRANË
Autoriteti Kontraktor: Autoriteti Shëndetësor Rajonal, Tiranë, Adresa: Rr. Qamil Guranjaku, Tel.
00355 4 2 347438, Fax. 00355 4 2 347438, E-mail ashr.zyrajuridike@gmail.com.
Procedura e Prokurimit: Kërkesë për propozim me mjete elektronike.
Objekti: F.V pajisje për vënien në funksion të aparatit të radiollogjisë në Dispancerinë e Tiranës
Vlera Limit pa TVSH: 916.667 (nëntëqind e gjashtëmbëdhjetëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e
shtatë) lekë pa t.v.sh
Burimi i financimit: Të ardhura nga buxheti i shtetit
Tipi i Kontratës: Shërbim
Afati: Brënda 23 ditëve nga nënshkrimi i kontratës
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Hapja e ofertave do të jetë: 04.11.2015 ora 10:00 AM
Afati i fundit për pranimin e dokumentave do të jetë: 04.11.2015 ora 10:00 AM

BASHKIA URA VAJGURORE
Autoriteti Kontraktor: Bashkia Ura Vajgurore , Lagja ”18 Tetori” , Rruga ”Dimal”, 036122468.

Procedura e prokurimit elektronik është: Kërkesë për Propozim-Shërbime
Objekti i prokurimit: “Supervizim i punimeve në objektin “ Rehabilitim, ndriçim, gjelbërim i
shëtitores të Lagjes 18 “Tetori ” Ura Vajgurore “
Fondi limit 1 063 608 (një milion e gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e tetë lekë) pa TVSH.
Burimi i Financimit: Vënë në dispozicion nga të ardhurat e veta të Bashkisë
Investime
Afati i realizimit te sherbimit : Do të jetë deri në përfundimin e punimeve të objektit “Rehabilitim,
ndriçim, gjelbërim i shëtitores të Lagjes 18 “Tetori ” Ura Vajgurore “ ( 90 ditë nga momenti i
lidhjes së kontratës ).
Hapja e ofertave do të bëhet më
Vajgurore, www.app.gov.al.

datë 06 .11.2015

,

ora 12:00,

vendi

Bashkia Ura

Afati i fundit për pranimin e ofertave është : date 06 .11.2015 , ora 12:00 vendi Bashkia Ura
Vajgurore, www.app.gov.al.

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH)
1. Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”,
Nr.10, Tiranë, Tel/Fax:+355 42 234 885
2. Lloji i Proçedurës së Prokurimit: “Kerkese per Propozime”.
3. Objekti i Prokurimit: “Mbikqyrje punimesh i ndare ne tre lote”:
a. “Mbikqyrje punimesh për rehabilitimin dhe sistemimin e sheshit ne qender te fshatit Asim Zeneli,
Qender e Komunes Antigone” me fond limit 235.081 Lekë (pa TVSH).
b. “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e qëndrës sportive për sportin Rafting” me fond limit
968.913 Lekë (pa TVSH).
c. “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e shetitores se Himares” me fond limit 1.105.958 Lekë (pa
TVSH)
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4. Fondi limit: 2.309.952 (dy milion e treqind e nëntë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e dy) Lekë (pa
TVSH)
5. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
6. Gjuha e Tenderit: Dokumentet e Tenderit do të jenë të disponueshme në gjuhën Shqipe.
Ofertuesit mund të dërgojnë ofertat e tyre në gjuhën Shqipe
7. Afati për Kryerjen e Shërbimeve:
Loti 1: “Mbikqyrje punimesh për rehabilitimin dhe sistemimin e sheshit ne qender te fshatit Asim
Zeneli, Qender e Komunes Antigone”, punimet parashikohet te perfundojne brenda 6 muajsh nga
data e fillimit. Sherbimi i mbikqyrjes do te vazhdoje deri ne perfundim te punimeve, duke perfshire
edhe shtyrjet apo vonesat ne punime.
Loti 2: “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e qëndrës sportive për sportin Rafting”, punimet
parashikohet te perfundojne brenda 12 muajsh nga data e fillimit. Sherbimi I mbikqyrjes do te
vazhdoje deri ne perfundim te punimeve, duke perfshire edhe shtyrjet apo vonesat ne punime.
Loti 3: “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e shetitores se Himares”, punimet parashikohet te
perfundojne brenda 9 muajsh nga data e fillimit. Sherbimi i mbikqyrjes do te vazhdoje deri ne
perfundim te punimeve, duke perfshire edhe shtyrjet apo vonesat ne punime.
8. Data e dorëzimit të ofertave: 09/11/2015, ora 10:00.
9. Vendi: Në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, www.app.gov.al
10. Afati i fundit për pranimin e dokumentave: data 09/11/2015, ora, 10:00.
11. Vendi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al

SH.A. UJESJELLES-KANALIZIME DIBER
Autoriteti Kontraktor: Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber, Rruga Ismail Feta, Lagjia Treg,
Peshkopi, Diber.
Procedura e prokurimit eshte: Kerkese per propozime me mjete elektronike
Objekt i prokurimit: “Sherbim me roje private per depon ne Kala te Dodes.”
Fondi limit pa TVSH: 2.112.400 (Dymilion e njeqind e dymbedhjete mije e katerqind) Lekë.
Burimi i financimit : Te ardhurat e veta
Afati: 8 muaj nga nenshkrimi i kontrates.
Hapja e ofertave do te behet ne : datë 12/ 11/ 2015 ora 10 : 00; www.app.gov.al,
Afati i fundit per pranimin e dokumentave : datë 12/ 11/ 2015 ora 10 : 00.
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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
1- Autoriteti kontraktor: Ministria e Shëndetësisë, Blv. Bajram Curri Nr. 1 Tirane, Tel. /Fax:
003554 2376194
2- Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë kërkesë për propozim. Sherbime-Prokurim elektronik
3- Objekt i prokurimit: “Sherbim i Supervizimit të “Rikonstruksionit në S.U.”Shefqet Ndroqi” për
sistemimet e jashtme, kanalizimet, ndricimi dhe ashensori në godinën e administratës, etj Faza
III””
4- Fondi limit në total: 2.761.836 (dy milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e tetëqind e
tridhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH
5- Burimi i financimit : Buxheti i shtetit viti 2015
6- Kohëzgjatja e kontratës: duke filluar nga data e lidhjes se kontrates deri ne përfundim te
punimeve te ndertimit
7- Data e zhvillimit të tenderit/vendi
(Prokurim elektronik): Data 09.11.2015 Ora:
10:00, www.app.gov.al, Ministria e Shëndetësisë, Blv. Bajram Curri Nr. 1, Tiranë.
8- Afati i fundit për pranimin e dokumenteve (Prokurim elektronik): Data 09.11.2015
10:00, www.app.gov.al, Ministria e Shëndetësisë, Blv. Bajram Curri Nr. 1 Tiranë.

Ora:

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE
1. Autoriteti kontraktor: Autoriteti i Mediave Audiovizive, Adresa: Rruga: “Abdi Toptani”, Tiranë,
+35542 226288.
2. Lloji i procedurës së prokurimit: Kërkesë për Shërbime (prokurim elektronik)
3. Objekti i prokurimit: “Shërbim për strukture Call-Center”.
4. Fondi limit: AMA vë në dispozicion nga të ardhurat e veta, fondin 3.325,000
(tremilionetreqindenjëzetepesëmijë) lekë pa TVSH.
5. Burimi financiar: Buxheti i shtetit; Të ardhura X; Grante, donacione  etj.
6. Afati për dorëzimin e mallit/kryerjen e shërbimit: 6 (gjashtë) muaj nga data e lidhjes së kontratës.
7. Data e zhvillimit të tenderit: 09.11.2015, ora 10:00. Vendi: Në faqen zyrtare të APPsë, www.app.gov.al
8. Afati i fundit për pranimin e dokumenteve: 09.11.2015, ora 10:00. Vendi: Në faqen zyrtare të
APP-së, www.app.gov.al
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Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen në rrugë elektronike nga adresa zyrtare e APPsë, www.app.gov.al

MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT
TË UJËRAVE
Autoriteti kontraktor: Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, adresa :
Blvd.”Deshmorët e Kombit”, nr.2, Tiranë, Tel/Fax : 00355 4 2226551.
Lloji i proçedurës së prokurimit: “Kërkesë për Propozime me mjete elektronike”.
Objekti prokurimit: “Ofrim shërbimi për organizimin e aktivitetit “Muajt e Bujqësisë Shqiptare
Nëntor – Dhjetor 2015”
Fondi limit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve): 7 844 918 (shtatë milion e tetëqind e dyzet e katër
mijë e nëntëqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit për vitin
2015 (shpenzime).
Afati për kryerjen e shërbimit: Afati fillon nga data e nënshkrimit të kontratës deri më datë
31.12.2015.
Data e zhvillimit te tenderit: 10/11/2015 Ora: 10.00, Vendi: Në faqen zyrtare të APP,
www.app.gov.al
Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave: 10/11/2015 Ora: 10.00, Vendi: Në faqen zyrtare të
APP, www.app.gov.al

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: “Kërkesë për Propozim”.
Objekti i Prokurimit: “Mbikqyrje e punimeve për rehabilitimin e gjelbërimit anësor dhe
vendqendrimeve të përkohshme të segmentit rrugor Lushnje – Berat, Lot II”.
Fondi limit: 1,343,359 (një milion e treqind e dyzet e tre mijë e treqind e pesëdhjetë 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.
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Tel.+ 355 4 22 77 510

https://www.app.gov.al

59/300

Buletini Nr.43, datë 02 Nentor 2015

Agjencia e Prokurimit Publik

Afati për Kryerjen e Shërbimeve: Mbikqyrje e punimeve për rehabilitimin egjelbërimit anësor dhe
vendqendrimeve të përkohshme të segmentit rrugor Lushnje – Berat, Lot II”, punimet parashikohet
të përfundojnë brënda 4 muajsh nga data e fillimit dhe 18 muaj garanci
Data e dorëzimit të ofertave: 10/11/2015 ora:10:00 Vendi: Në faqen zyrtare të Agjencisë së
Prokurimit Publik: www.app.gov.al
Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data: 10/11/2015 ora: 10:00, Vendi: në faqen zyrtare të
Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL BERAT
1. Autoriteti kontraktor: DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL BERAT Lagja Kushtrim. Nr. Tel
03234237
2.Lloji i proçedures
Procedure elektronike

se

prokurimit:

Proçedure

Kerkese

per

Propozim

-

sherbime.

3.Objekti i prokurimit: Sistemim territori e lulishte ne ambjentet e Spitalit Rajonal Berat.
4.Fondi Limit: eshte 2 082 421 leke pa tvsh.
5.Afati i kryerjes se sherbimit: Deri ne 31 . 12. 2015
6.Lloji I investimit; Buxheti I shtetit.
7.Data e zhvillimit te tenderit:12/11/ 2015. Ora 11.00, vendi: www.app.gov.al Spitali Rajonal Berat.
8Afati i fundit i dorezimit te dokumentave: Deri ne 12/11/ 2015 Ora 11.00 vendi: www.app.gov.al
Spitali Rajonal Berat.

BORDI KULLIMIT TIRANE
Autoriteti kontraktor: Bordi Kullimit Tirane; Adresa: Rr”Hamdi Pepa” ,Qyteti i Nxenesve , Tirane :
Tel/Fax : 00355 (4) 236-914
Lloji i procedures se prokurimit: “Kerkese per propozim ” Prokurim elektronik
Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): “Projekte Zbatimi per Mirembajtjen e
Kanaleve Ujites dhe Kullues“
Fondi limit:1.333.333 leke pa TVSH
Afati i kryerjes se sherbimit: 1 (Nje) Muaj ,duke nisur nga data e nenshkrimit te kontrates
Data e zhvillimit te tenderit: 09.11.2015, ora 09.00
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Vendi: Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit Publik: https
://www.app.gov.al
Afati i fundit për paraqitjen e dokumentave: 09.11.2015, ora 09.00 Vendi: Prokurim elektronik ne
websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit Publik: https://www.app.gov.al.
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PROCEDURA SHËRBIM
KONSULENCE
KESH SH.A.
1- KESH sh.a. me adresë Blloku Vasil Shanto, Tiranë Tel/ Fax +355 42 228 349 P.O. Box 259/1
Tiranë, e mail: mail@kesh.al
2- Lloji i procedurës: Shërbim Konsulence me mjete elektronike.
3- Objekti: “Hartimi i projektit për rikonstruksionin e ndërtesës qëndrore të KESH sh.a”.
4- Fondi limit : 4,317,000 (Katër milion e treqind e shtatëmbëdhjetë mijë) Lek pa TVSH, vënë në
dispozicion nga vetë KESH sh.a.
5- Kontrata do të realizohet në një afat prej 30 ditë , nga data e nënshkrimit të saj.
6- Data e zhvillimit të
elektronik www.app.gov.al

tenderit

është

data

09/11/2015,

ora

10.00.

Prokurim

7- Afati i fundit për pranimin e dokumentave është data 09/11/2015 ora 10.00. Prokurim
elektronik www.app.gov.al

UJESJELLES KANALIZIME KAVAJE
Autoriteti Kontraktor Ujesjelles kanalizime Kavaje
Procedura e Prokurimit: Sherbim Konsulence
Objekti: “STUDIM PROJEKTIM I OBJEKTIT RIKONSTRUKSION I NYJES HIDROTEKNIKE
NE REZERVUARIN E MANSKURISE”
Fondi limit pa TVSH 6389856 (gjashte miljon e treqind e tetedhjete e nentemije e teteqind e
pesedhjet e gjasht) leke pa tvsh.
Burimi i financimit: DPUK
Afati 1 (nje) muaj nga lidhja e kontrates Hapja e ofertave do te behet ne www.app.gov.al
Afati i fundit per pranimin e dokumentave 11.11.2015 ora 12:00

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE
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1. Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Autoriteti i Mediave Audiovizive, Adresa: Rruga: “Abdi
Toptani”, Tiranë, +35542 226288.
2. Lloji i procedurës së prokurimit: Shërbim konsulence (prokurim elektronik)
3. Objekti i prokurimit: “Hartimi i projekt-zbatimit për rikonstruksionin e godinës me emërtimin
Atelier për dekorin e Radio-Televizionit, të kaluar në përgjegjësi administrimi tek Autoriteti i
Mediave Audiovizive, shtesë kati dhe përshtatje për zyrat e AMA-s”.
4. Fondi limit: AMA vë në dispozicion nga të ardhurat e veta, fondin 3,916,600
(tremilionenëntëqindegjashtëmbëdhjetëmijëegjashtëqind) lekë pa TVSH.
5. Burimi financiar: Buxheti i shtetit; Të ardhura X; Grante, donacione  etj.
6. Afati për dorëzimin e mallit/kryerjen e shërbimit: 20 ditë nga data e lidhjes së kontratës.
7. Data e zhvillimit të tenderit: 11.11.2015, ora 10:00. Vendi: Në faqen zyrtare të APPsë, www.app.gov.al
8. Afati i fundit për pranimin e dokumenteve: 11.11.2015, ora 10:00.Vendi: Në faqen zyrtare të
APP-së, www.app.gov.al
Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen në rrugë elektronike nga adresa zyrtare e APPsë, www.app.gov.al

BASHKIA ROSKOVEC
1-Autoriteti Kontraktor: Bashkia Roskovec, Lagjia nr.1 Roskovec.Tel/ fax 0382/22117, 0382/
22867.
2-Lloji i procedures se prokurimit: “Sherbim Konsulence”.
3-Objekti i prokurimit: “Sherbimi me sistemin web-gis per taksen e pasurise se paluajtshme ne
bashkine roskovec"
4-Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 2 500 000 (dymilion e peseqinmije) leke (pa tvsh)
per 1 (nje) vit vene ne dispozicion nga te ardhurat e Bashkise.
5-Afati kohor per ekzekutimin e Kontrates: 3 (tre) vjet nga data e lidhjes se kontrates.
6-Data e zhvillimit te tenderit: 09.11.2015 ora 10:00, Vendi: www.app.gov.al; Bashkia Roskovec.
8-Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 09.11.2015 ora 10:00, Vendi: www.app.gov.al;
Bashkia Roskovec
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PROCEDURA KONKURS PROJEKTIMI
AGJENCIA KOMBËTARE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
Autoriteti Kontraktor: Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT), me adresë: Rruga
“Muhamet Gjollesha”, Nr.57, Tiranë, Tel/Fax:+355 42272556.
Lloji i Proçedurës së Prokurimit: “Konkurs projektimi” (me dy faza). Konkurs projektimi si pjesë e
një procedure, që shërben për përcaktimin e një fituesi të një kontrate shërbimi publik.
Objekti i Prokurimit: Thirrje për projekt propozime për “Projektimin e Bypass-it të qytetit të
mbrojtur nga UNESCO, Gjirokastrës"
Qëllimi i konkursit: Qëllimi kryesor i këtij konkursi është përfitimi i projekt-ideve të krijimit të një
Bypass-i, i cili zgjidh problemin e trafikut në Pazarin e Gjirokastrës, duke e shndërruar atë në një
zonë për këmbësorët, pa cënuar autenticitetin dhe karakterin e zonës së ndërhyrjes. Ky projekt
kërkon të përmirësojë qarkullimin e automjeteve dhe rikthimin e qendrës historike në identitet.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
Afati për kryerjen e Shërbimeve: Dhjetor 2015
Afati i fundit i dorëzimit të shprehjeve të interesit, data: 10.11.2015, ora: 10:00 dhe
vendi: www.app.gov.al (nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik të APP-së)
Afati i fundit për pranimin e dokumentave të shprehjes së interesit data:10.11.2015, ora: 10:00 dhe
vendi: www.app.gov.al (nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik të APP-së)

AGJENCIA KOMBËTARE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
Autoriteti Kontraktor: Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT), me adresë: Rruga
“Muhamet Gjollesha”, Nr.57, Tiranë, Tel/Fax:+355 42272556.
Lloji i Proçedurës së Prokurimit: “Konkurs projektimi” (me dy faza). Konkurs projektimi si pjesë e
një procedure, që shërben për përcaktimin e një fituesi të një kontrate shërbimi publik.
Objekti i Prokurimit: Thirrje për projekt propozime për “Ri-funksionalizimin e Kuartetit të
Kulturës: Pallati i Brigadave, Muzeu Historik Kombëtar, Ish-Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve,
Vila Qeveritare nr.31" (në Lote)
Fondi limit (në total): 10,080,000 LEK (pa TVSH)
Loti nr.
1

Objekti i prokurimit
Fondi Limit
Thirrje për projekt propozime për “Ri-funksionalizimin e 2,520,000 LEK (pa
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Kuartetit të Kulturës dhe rikonstruksionin e godinës së
Pallatit të Brigadave”;

TVSH)

2

Thirrje për projekt propozime për “Ri-funksionalizimin e 2,520,000 LEK (pa
Kuartetit të Kulturës dhe rikonstruksionin e godinës së
TVSH)
Muzeut Historik Kombëtar”;

3

Thirrje për projekt propozime për “Ri-funksionalizimin e 2,520,000 LEK (pa
Kuartetit të Kulturës dhe rikonstruksionin e godinës Ish- TVSH)
Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve”;

4

Thirrje për projekt propozime për “Ri-funksionalizimin e 2,520,000 LEK (pa
Kuartetit të Kulturës dhe rikonstruksionin e godinës Vila TVSH)
31”.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
Afati për kryerjen e Shërbimeve: Dhjetor 2015
Afati i fundit i dorëzimit të shprehjeve të interesit, data: 12.11.2015, ora: 10:00, dhe
vendi:www.app.gov.al (nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik të APP-së)
Afati i fundit për pranimin e dokumentave të shprehjes së interesit data:12.11.2015, ora: 10:00.
dhe vendi: www.app.gov.al (nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik të APP-së)
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PROCEDURA NEGOCIIM ME
SHPALLJE PARAPRAKE TË
NJOFTIMIT TË KONTRATËS
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NJOFTIME FITUESI ME PROKURIM
ELEKTRONIK
BASHKIA MALIQ
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data 27.10.2015 ]
Për: [Vashtmia Shpk ]
Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Asfaltim rruge te brendeshme , fshati Sheqeras dhe qyteti Maliq]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Nr.36, date 14.09.2015]
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
“ Vashtmia ” shpk me
NIPT J64103054Q
me vlere: 6.024.260 (gjashtemilion e njezetekatermije e dyqindegjashtedhjete) leke pa TVSH
“Simaku” shpk me
NIPT K43721001Q
me vlere: 9.600.800 (nentemilion e gjshteqindmije e teteqinde) leke pa Tvsh
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
“Shendelli“
- Skualifikuar nga Sistemi.
2. “Caushi /M”
NIPT J97511807W
- Skualifikohet pasi nuk ka dorezuar oferte ekonomike , dokumenta financiare dhe teknike.
3.
Albkonstruksion
NIPT J62903360G
- Sukualifikohet pasi nuk disponon fabrike asfalto betoni brenda rrethit te Korces.
4.
Alb Korca 2002
NIPT K34004003T
- Skulaifikohet pasi nuk ka dorezuar punime te ngjashme.
5.
Nika shpk
NIPT J76705047U
- Sukualifikohet pasi nuk disponon fabrike asfalto betoni brenda rrethit te Korces.
6.
Varaku E
NIPT J61902509S
- Sukualifikohet pasi nuk disponon fabrike asfalto betoni brenda rrethit te Korces.
7.
Beladi
NIPT J62903254C
- Sukualifikohet pasi nuk disponon fabrike asfalto betoni brenda rrethit te Korces.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Vashtmia” shpk me adrese ne fshatin
Vashtmi, rruga nacionale Korce-Pogradec] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
[6.024.260 (gjashtemilion e njezetekatermije e dyqindegjashtedhjete) leke pa TVSH] është
identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Maliq, Bulevardi “Rinia”] kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 30 (tridhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [9.600.800
(nentemilion e gjshteqindmije e teteqinde) leke pa Tvsh], siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për
prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.10.2015
Ankesa: nuk ka patur

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Per Bashkimin e Operatoreve: ITAL PROJECT shpk me NIPT K81321054R me adrese “Rruga
Sulejman Delvina pallati 12, ap1, shk 38, Tirane & ELTEC shpk. me NIPT L01306005A me adrese
Rruga e Durrësit, Magazina Nr.2, përballë ish Doganës Tiranë
Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje matesash elektronik 1 fazor dhe 3 fazor”, me fond limit
prej 199,895,000 (njeqind e nentedhjete e nente milion e teteqind e nentedhjete e pese mije) leke pa
TVSH, me afat levrimit prej 21 (njezet e nje) dite nga data e nenshkrimit te kontrates.
Publikime të mëparshe: nuk ka patur
Buletini i Njoftimeve Publike Nr 37 date 21.09.2015.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
BO: ACI MOBILE shpk me NIPT K12120003E & ACI ENGINEERING shpk me NIPT
L51609014F ka paraqitur nje oferte ekonomike prej 199,817,500 (njeqind e nentedhjete e nente
milion e teteqind e shtatembedhjete mije e peseqind) leke pa TVSH
BO: ITAL PROJECT shpk me NIPT K81321054R & ELTEC shpk me NIPT L01306005A ka
paraqitur nje oferte ekonomike prej 196,375,000 (njeqind e nentedhjete e gjashte milion e treqind e
shtatedhjete e pese mije) leke pa TVSH.
Shoqeria VIBTIS shpk me NIPT L02103503S nuk ka paraqitur oferte ekonomike
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Shoqeria VIBTIS shpk nuk ka paraqitur oferte ekonomike. Komisioni i Vleresimit te Ofertave
referuar VKM nr 914 date 29.12.2014 “Per Miratimin E Rregullave te Prokurimit Publik”, Neni 17
Seksioni 1, Kreu III, nuk mund te marr ne shqyrtim dokumentacionin e paraqitur nga ky operator
ekonomik.
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Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se bashkimi i operatoreve: ITAL
PROJECT shpk, me adrese “Rruga Sulejman Delvina pallati 12, ap1, shk 38, Tirane me NIPT
K81321054R & ELTEC shpk. me adrese Rruga e Durrësit, Magazina Nr.2, përballë ish Doganës
Tiranë, NIPT L01306005A, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 196,375,000
(njeqind e nentedhjete e gjashte milion e treqind e shtatedhjete e pese mije) leke pa TVSH. Pikët
totale të marra (100)është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht,
jeni
i
lutur
të
paraqisni
pranë
OSHEE
sh.a
me adrese: Rr. Andon Zako Çajupi, Pll. Conad, Kati III, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
199,817,500 (njeqind e nentedhjete e nente milion e teteqind e shtatembedhjete mije e peseqind)
leke pa TVSH, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.10.2015
Ankesa nuk ka patur.

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Per bashkimin e shoqerive: “ABKONS” sh.p.k me NIPT K6192012 O dhe me adrese: Rruga “
Themistokli Germenji” perballe RTSH, kati II, Tirane dhe “ The Headhunter” sh.p.k me NIPT L
21703041 S dhe me adrese: Rruga “Themistokli Germenji”, 1010 , pallati 8, katiI II, Tirane.
Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Trajnimi i punonjësve të OSHEE sh.a”, me fond limit prej
72.735.858,2 (shtatëdhjetë e dy milion e shtatëqind e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e
tetë pikë dy) lekë pa TVSH, me afat ekzekutimi prej 4 (kater) muaj dite nga data e nenshkrimit te
kontrates.
Publikime të mëparshme: nuk ka patur
Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 37 date 21.09.2015.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
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BO “ABKONS” sh.p.k me NIPT K6192012 O dhe “The Headhunter” sh.p.k me NIPT L 21703041
S, ka paraqitur nje oferte ekonomike prej 70,996,770 (shtatedhjete milion e nenteqind e
nentedhjete e gjashte mije e shtateqind e shtatedhjete) leke pa TVSH.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: nuk ka patur

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se bashkimi i shoqerive “ABKONS”
sh.p.k me NIPT K6192012 O dhe me adrese: Rruga “Themistokli Germenji” perballe RTSH, kati
II, Tirane dhe “The Headhunter” sh.p.k me NIPT L 21703041 S dhe me adrese: Rruga
“Themistokli Germenji”, 1010 , pallati 8, katiI II, Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 70,996,770 (shtatedhjete milion e nenteqind e nentedhjete e gjashte mije e
shtateqind e shtatedhjete) leke pa TVSH, pikët totale të marra(100)është identifikuar si oferta e
suksesshme.
Rrjedhimisht,
jeni
i
lutur
të
paraqisni
pranë
OSHEE
sh.a
me adrese: Rr. Andon Zako Çajupi, Pll. Conad, Kati III, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.10.2015
Ankesa: nuk ka patur

INSPEKTORATI I LARTE I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TE
PASURIVE DHE KONFLIKTIT TE INTERESAVE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Data 27.10.2015
Nga: Inspektorati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive dhe Konfliktit te Interesave.
Per: Shoqerine MUÇA Sh.p.k me adrese: Tirane Vore Autostrada Tirane – Durres km 13 .
Procedura e prokurimit: Blerje Orendi Zyre.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Orendi Zyre për Inspektoratin e Larte te Deklarimit dhe
Kontrollit te Pasurive dhe Konfliktit te Interesave.
Fondi Limit: 1.866.667 leke pa Tvsh.
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit.
Data e zhvillimit te procedures: 2.10.2015.
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Publikime te meparshme, Buletini i Njoftimeve Publike, Date 28 Shtator 2015.
Njoftojme se kane qene pjesemares ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1 Shoqeria MUÇA Sh.p.k
Oferta 1.788.800 leke (pa TVSH).

NIPT K01421002H

2 Shoqeria RO-AL Sh.p.k
Oferta 1.760.000 leke (pa TVSH).

NIPT J61811001M

3 Shoqeri Shaga Sh.p.k
Oferta 1.426.152 leke (pa TVSH).

NIPT J96822229J

4 Shoqeria Paera Sh.p.k
Nuk paraqiti dokumentacion.

NIPT L31505034R

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
Operatori ekonomik Paera Sh.p.k u skualifikua pasi ne dosjen elektronike nuk u gjeten dokumenta.
Operatori Ekonomik RO-AL Sh.p.k u skualifikua pasi nuk paraqiti mostrat e kerkuara ne diten dhe
oren e hapjes se ofertave. Ne kriteret e vecanta te kualifikimit saktesohej qarte se, ‘’Mosparaqitja e
mostrave ne diten dhe oren e hapjes se ofertave, dorazi, prane AK eshte kusht skualifikues’’.
Operatori Ekonomik Shaga Sh.p.k u skualifikua pasi, Diten dhe oren e hapjes se ofertave
perfaqesuesi i autorizuar i kesaj shoqerie paraqiti mostrat per mallrat e kerkuara ne dokumentat
standarte te tenderit. Mbas kontrollit te mostrave te paraqitura rezultoi se artikulli karrige zyre
cilesore me rota nuk perputhej me specifikimet teknike te percaktuara ne dokumentat standarte te
tenderit. Ne kriteret e vecanta te kualifikimit saktesohej qarte se Mosparaqitja e katalogut ose
mosperputhja plotesisht e tij me specifikimet teknike te DST dhe mostrat fizike eshte kusht
skualifikues.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqërinë MUÇA Sh.p.k me adrese:
Tirane Vore Autostrada Tirane – Durres km 13 se oferta e paraqitur, me vlere 1.788.800 ( njemiljon
e shtateqind e tetedhjet e tetemije e teteqind) leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Inspektoratit te Larte te Deklarimit dhe Kontrollit te
Pasurive dhe Konfliktit te Interesave kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit
të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e
marrjes së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe procedura do te anullohet bazuar ne ligjin për prokurimet
publike nr.9643 date 20.11.2006
Njoftimi i klasifikimit eshte bere ne date 06.10.2015.
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Ankesa ka ose jo. Ka patur një ankesë.
Në datë 09.10.2015 është paraqitur ankesë nga Operatori Ekonomik Shaga Sh.p.k.
Në datë 13.10.2015 Operatorit Ekonomik Shaga Sh.p.k ju kthye përgjigje lidhur me arsyet e
mospranimit të ankesës.

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data: 27.10.2015
Për: Operatorin ekonomik “Pienvis” sh.p.k me NIPT
NËNTORI”, TIRANË

K12410001Q, Adresa: Ish kinema “17

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim ” me mjete elektronike.
-Përshkrim i shkurtër i kontratës “Rikonstruksioni i godinave të Agjencive Lokale të Sigurimeve
Shoqërore Kombinat, Kinostudio, Kamëz ”
-Fondi limit : 5,700,000 (pesëmilion e shtatëqindmijë) lekë pa TVSH
-Burimi i Financimit : Të ardhurat e ISSH-së
- Investim
Kohëzgjatja e kontratës: 45 (dyzetepesë) ditë nga data e lidhjes së kontratës
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X,
Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 12.10.2015.
Buletini i Njoftimeve Publike: Data: 28 shtator 2015, Numri 38.
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. “Pienvis” sh.p.k
numri i NIPT-it
K12410001Q
Vlera: 5,019,410 (pesëmilion e nëntëmbëdhjetëmijë e katërqindedhjetë) lekë pa TVSH
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Nuk ka
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Pienvis” sh.p.k
me NIPT K12410001Q, Adresa: Ish kinema “17 NENTORI”, TIRANË se oferta e paraqitur, me
një vlerë të përgjithshme prej 5,019,410 (pesëmilion e nëntëmbëdhjetëmijë e katërqindedhjetë)
lekë pa TVSH , është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Adresa: Rruga
“Durrësit”, nr. 83, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar), dhe proçedura do të anullohet siç
parashikohet në nenin 24 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006. “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.10.2015.
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Ankesa: Nuk ka

SH.A KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE TIRANE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për: “EUROSIG SH.A”, me Nr.NIPT. J62006012D me adresë në Tiranë.
Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur me mjete elektronike.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sigurimi i Aseteve të KESH.
Fondi limit: 97 778 500 (Nëntëdhjetë e shtatë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e
pesëqind) Lek pa TVSH.
Burimi i financimit: Me të ardhurat e vetë KESH sh.a.
Kontrata do të realizohet në një afat: 1 vit.
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 38 datë 28.09.2015.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët.
Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë 1 (një ) ofertues me vlerë përkatëse të ofruar:
EUROSIG SHA me vlere të ofertës 97,778,000 Lek pa TVSH.
Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “EUROSIG
SHA” me Nr.NIP. J62006012D me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 7,Rruga e Kavajës, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 97,778,000 Lek pa TVSH ,është identifikuar si
oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë KESH sh.a, Blloku “Vasil Shanto”, sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit
të këtij njoftimi.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 20.10.2015.
Ankesa: nuk ka.

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Data 26.10.2015
Nga:Kontrolli i Larte i Shtetit, Bul. ”Deshmoret e Kombit”, nr. 3, Tirane
Për: ” C.C.S” SHPK, nipt J61901033C, adrese: njesia bashkiake nr.5, rr. Sulejman Delvina, nr.8,
kodi postar nr.1019, Tirane.
Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim
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Përshkrim i shkurtër i kontratës: ” MENAXHIM I QENDERZUAR TE SIGURISE TE RRJETIT”
te KLSH, dhe afat nga lidhja e kontrates deri 30(tridhjete) dite.
Fondi limit: 1.000.000 (njemilion) lekë
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit.
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 08.10.2015.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr.39, dt.05.10.2015.
Kriteret e perzgjedhjes se fituesit: çmimi me i ulet.
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1. ” C.C.S” SHPK, dhe nipt J61901033C,
Vlera: 979.950 (nenteqindeshtadhjeteenentemijeenenteqindepesedhjete) leke.
Jane skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Nuk ka.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [”C.C.S” , numri i NIPT-it J61901033C]
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [979.950
(nenteqindeshtadhjeteenentemijeenenteqindepesedhjete) leke] është identifikuar si oferta e
suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [KLSH, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë]
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e
marrjes/publikimit së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [], siç parashikohet në
nenin 58 të ligjit nr.9643 date 20.11.2006 “Për prokurimet publike”,
i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.10.2015.
Ankesa:Nuk ka patur.

DREJTORIA RAJONALE E RRUGEVE RURALE DIBER
NJOFTIM FITUESI
Nga:
Per:

Drejtoria Rajonale e Rrugeve Rurale Diber
Rasim Daci – Drejtues Ligjor i “EGLAND” Shpk, Diber.

Procedura e Prokurimit: Riparim shtresa rrugore ne akset rrugore te sektorit Buqize
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
Punime per mirembajtjen e shtresave ne segmentet rrugore te Drejtorise Rajonale te Rrugeve Rurale
ne akset rrugore te sektorit Bulqize sipas percaktimeve te bera ne preventivin e punimeve.
Fondi limit: prej 3,750,013 (Tre milione e shtateqind e pesedhjetemije e trembedhjete ) leke pa
TVSH.
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Te ardhura X, Grante, donacione

16/10/2015 ora 12.00

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1.
EGLAND shpk me drejtues ligjor “Rasim Daci” i ploteson kriteret e kualifikimit dhe
ka paraqitur oferten me vlere 2.504.350(Dymilion e peseqind e kater mije e treqind e pesedhjete )
leke pa TVSH
2.
SELAMI shpk me drejtues ligjor “Musa Selami” i ploteson kriteret e kualifikimit dhe ka
paraqitur oferten me vlere 2,823,580 (Dymilion e teteqind e njezete e tremije e peseqind e
tetedhjete) leke pa TVSH..
3. DODA NDERTIM shpk me drejtues ligjor “Ramazan Doda” nuk i ploteson kriteret e
kualifikimit dhe nuk ka paraqitur fare oferte.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Z. Rasim Daci Drejtues Ligjor i
“EGLAND” Shpk, Diber , se oferta e paraqitur, me vlere vlere 2.504.350(Dymilion e peseqind e
kater mije e treqind e pesedhjete ) leke pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Rajonale te Rrugeve Rurale Diber kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 20 (njezete) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej vlere 2,823,580
(Dymilion e teteqind e njezete e tremije e peseqind e tetedhjete) leke pa TVSH, siç parashikohet në
nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 20/10/2015
Ankesa: nuk ka patur

AGJENCIA KOMBETARE E SHOQERISE SE INFORMACIONIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për: Operatorin Ekonomik
“INFOSOFT SYSTEMS”&“IKUBINFO” &“INTECH+” & “TETRA SOLUTIONS” (Bashkim
operatorësh)
NIPT: J61820021C & L11712002T &J61827004B & K72017027P
Proçedura e prokurimit:“Procedurë e HapurNdërkombëtare” Elektronike.
Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Shtimi i 209 Shërbimeve elektronike për 18 institucione”.
Kriteret e përzgjedhjessëfituesit:
çmimimëiulëtX
ofertaekonomikishtmë e favorshme
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Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
Bashkim Operatorësh “InfoSoft Systems” &“Ikub Info”&“Intech+” &”Tetra Solutions”.
Ofertë = 303.600.000 (treqind e tre milion e gjashtëqind mijë) lekë pa tvsh.
“FORENSIC-LAB”
Nuk ka paraqitur oferte.
“Intracom Telecom Albania”
Nuk ka paraqitur oferte.
Janës’kualifikuaroperatorëtekonomiktëmëposhtëm:
“FORENSIC-LAB”
Nuk ka paraqitur oferte.
“Intracom Telecom Albania”
Nuk ka paraqitur oferte.
Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, informojmëbashkimin e operatorëve“Infosoft
Systems”&“Ikub Info”&“Intech+” &”Tetra Solutions” se oferta e paraqitur me
njëvlerëtëpërgjithshmeprej303.600.000 (treqind e tre milion e gjashtëqind mijë) leke pa
tvsh,ështëidentifikuarsioferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeniiluturtëparaqisnipranëAgjencisëKombëtaretëShoqërisësëInformacionitme
adresëRruga “Papa GjonPali II” Nr 3, Tiranë,sigurimin e kontratës, siçparashikohetnëdokumentat e
tenderit, brenda5ditëvengadita e marrjes/publikimittëkëtijnjoftimi.
Nërast se nukpajtoheni me këtëkërkesë, osetërhiqeninganënshkrimiikontratës, do
tëkonfiskohetsigurimiiofertëssuajsiçparashikohetnënenin 58 tëLigjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Përprokuriminpublik”, indryshuar.
NjoftimiiKlasifikimitështëbërënëdatë20.10.2015.
Nukështëparaqiturankesëngaoperatorëtekonomik.

ALBPETROL SHA PATOS
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data 28.10.2015]
Nga : Albpetrol sha, Patos
Për : “Mustafaj” shpk, Fier
Procedura e prokurimit : (Kerkese per Propozime me Mjete Elektronike)
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Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ “Blerje tombino beton arme Ø 1500 mm”. Kohezgjatja e
kontrates eshte 20 dite nga data e lidhjes se kontrates.]
Fondi limit: 1 575 000 (nje milion e peseqind e shtatedhjete e pese mije) Lekë pa TVSH
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [05 tetor 2015 nr 39]
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te
ofruara:
Operatori ekonomik “Mustafaj” shpk me NUIS J82916439P ka ofruar per kete tender vleren
ekonomike ne total 1 560 000 leke pa TVSH.
Nuk ka patur te s’kualifikuar

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Mustafaj” shpk, Fier se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 560 000 (nje milion e peseqind e gjashtedhjete mije)
leke pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë Drejtorise së Prokurimit Publik të Albpetrol sha, rruga
Fier – Patos km 7, Fier, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5
(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe tenderi do te anullohet, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
për Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015.
Ankesa: ka ose jo, - Nuk ka patur ankesa.

REPARTI I INSPEKTIM SHPETIM MINIERAVE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data 28.10.2015
PER: Bashkimi i Operatoreve Ekonomik „FADA“ Sh.p.k me NIPT: K 33708651 V, me adrese:
Pogradec, Voloreka dhe „VASHTEMIA“ Sh.p.k me NIPT: J 64103054 Q, me adrese: Rruga
Nacionale Korçe – Pogradec, Km7, 500m majtas rruges nacionale, zona kadastrale Nr. 3716, Nr.
Pasurie 686/5, 686/6;
PROCEDURA E PROKURIMIT: “Procedure e hapur” Prokurim Elektronik;
PERSHKRIM I SHKURTER I KONTRATES: “Mbyllje Minierash” me afat te dorezimit te punes
nga data e lidhjes se kontrates deri me date 01/12/2015
KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT: Çmimi më i ulët X
BURIMI I FINANCIMIT: Buxheti i Shtetit X, Të ardhura , Grante, donacione  etj
X, Shpenzim operativ ;
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DATA E ZHVILLIMIT TË PROÇEDURËS SË PROKURIMIT: 27/08/2015, Ora 12:00
Prokurim Elektronik, në websitin zyrtar të Agjencisë së Prokurimit Publik www.app.gov.al
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
Bashkimi i Operatoreve Ekonomik „FADA“ Sh.p.k me NIPT: K 33708651 V, me adrese: Pogradec,
Voloreka dhe „VASHTEMIA“ Sh.p.k me NIPT: J 64103054 Q, me adrese: Rruga Nacionale Korçe
– Pogradec, Km7, 500m majtas rruges nacionale, zona kadastrale Nr. 3716, Nr. Pasurie 686/5,
686/6; me vlerë 11 023 147 (njëmbëdhjetëmilion e njëzet e tremijë e njëqind e dyzet e shtatë) lekë
pa TVSH dhe 13 227 776 (trembëdhjetëmilion e dyqind e njëzet e shtatëmijë e shtatëqind e
shtatëdhjetë e gjashtë) lekë me TVSH;
Operatori ekonomik „KUARCI BLACE“ sh.p.k me NIPT: K 24207608 A, me adrese: Korçe,
Udenisht, Pojske, ne pasurine me numer kadastral 568/4, rreth 15 Km ne Rrugen Nacionale
Pogradec – Tirane, me vlerë 12 545 654 (dymbëdhjetëmilion e pesëqind e dyzet e pesëmijë e
gjashtëqind e pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH dhe 15 054 784 (pesëmbëdhjetëmilion e pesëdhjetë
e katërmijë e shtatëqind e tetëdhjetë e katër) lekë me TVSH;
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Nuk ka operatore ekonomik te skualifikuar ne kete procedure prokurimi.
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Bashkimi i Operatoreve Ekonomik
„FADA“ Sh.p.k me NIPT: K 33708651 V, me adrese: Pogradec, Voloreka dhe „VASHTEMIA“
Sh.p.k me NIPT: J 64103054 Q, me adrese: Rruga Nacionale Korçe – Pogradec, Km7, 500m majtas
rruges nacionale, zona kadastrale Nr. 3716, Nr. Pasurie 686/5, 686/6; me vlerë 11 023 147
(njëmbëdhjetëmilion e njëzet e tremijë e njëqind e dyzet e shtatë) lekë pa TVSH dhe 13 227 776
(trembëdhjetëmilion e dyqind e njëzet e shtatëmijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë me
TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë : Reparti Inspektim Shpëtim Miniera, Rr: “Lord
Bajron”, Laprakë, Tiranë, Nr. Tel: 04 235 7540; sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
12 545 654 (dymbëdhjetëmilion e pesëqind e dyzet e pesëmijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e katër)
lekë pa TVSH dhe 15 054 784 (pesëmbëdhjetëmilion e pesëdhjetë e katërmijë e shtatëqind e
tetëdhjetë e katër) lekë me TVSH, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20/10/2015
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Ankesa: JO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

AUTORITETI PORTUAL DURRES
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Nr.
Prot.
Data 26.10.2015
Për: CEC GROUP sh.p.k
Procedura e prokurimit: 22 KP 2015
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Azhornimi Topografik dhe Krijimi i hartes dixhitale te portit te
Durresit” Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatese të ofruara:
NOVATECH STUDIO me vlere te ofertes 780.000 leke pa tvsh
C.E.C Group me vlere te ofertes 895.500 leke pa tvsh
GJEOKONSULT &CO me vlere te ofertes 940.000 leke pa tvsh
HE&SK 11 me vlere te ofertes 980.000 leke pa tvsh
ERALD-G me vlere te ofertes 1.010.000 leke pa tvsh
LAND&CO me vlere te ofertes 1.090.000 leke pa tvsh
LORENCO &CO me vlere te ofertes 989.000 leke pa tvsh
CEC GROUP me vlere te ofertes 895.500 (teteqindenentedhjeteepesemijeepeseqind) leke pa tvsh
dhe 1.074.600 (njemilion e shtatedhjeteekatermijeegjashteqind) leke me tvsh
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
LANDI &CO me vlere te ofertes 1.090.000 leke pa tvsh
Nuk ka paraqitur akt Kolaudimi per aparaturen GPS(Shtojca nr 7 pika 2.3/b Kapaciteti
teknik/Mjetet dhe Paisjet)

ERALD CO me vlere te ofertes 1.010.000 leke pa tvsh
Ofertuesi ka paraqitur vetem vleren e ofertes.Nuk Kualifikohet.
GJEOCONSULT &CO me vlere te ofertes 940.000 leke pa tvsh.
Akti i kolaudimit per pajisjen Total Station duhet ne gjuhen shqipe dhe nuk rezulton te jete leshuar
per operatorin ekonomik (Shtojca nr 7 pika 2.3/aKapaciteti teknik/Mjetet dhe Paisjet)
Mungon akti i kolaudimit per pajisjen GPS (Shtojca nr 7 pika 2.3/aKapaciteti teknik/Mjetet dhe
Paisjet)
Operatori ekonomik nuk ka ne stafin e tij nje specialist te certifikuar nga institucione publike ose
private te autorizuara per AutoCAD (Shtojca nr 7 pika 2.3/b Kapaciteti teknik/Mjetet dhe Paisjet)
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Ofertuesi GJEOCONSULT &CO nuk Kualifikohet per mospermbushje te Kritereve te te Vecanta
te Dokumentave te Tenderit Shtojca nr 7.
Bashkimi i Operatoreve NOVATECH STUDIO & ILIRIA /D me vlere te ofertes 780.000 leke pa
tvsh
Nga shqyrtimi i dokumentacionit u vune re :
Pajisja Total Station nuk rezulton te jete ne pronesi apo me kontrate qeraje te
operatorit
ekonomik, pasi fatura nuk eshte ne emer te asnjerit nga operatoret pjesmarres ne kete procedure
(Shtojca nr 7 pika 2.3/aKapaciteti teknik/Mjetet dhe Paisjet)
Pajisja GPS nuk ka certifikate kolaudimi (Shtojca nr 7 pika 2.3/aKapaciteti teknik/Mjetet dhe
Paisjet)
Operatori Iliria/D nuk ka paraqitur deklarate per permbushjen e specifikimeve teknike . (Shtojca nr
7 pika 1/b )
Nuk ka paraqitur Deklaraten e gjendjes gjyqesore (Shtojca nr 7 kriteret e pergjithshme te
kualifikimt)

Paragrafi i fundit i shtojces nr 7 thuhet :Ne rast bashkimi operatoresh ekonomik cdo anetar I grupit
duhet te dorezoje dokumentat e kritereve te pergjithshme te kualifikimit.
Nuk ka paraqitur deklaraten qe nuk eshte denuar ne forme te prere (Shtojca nr 7 kriteret e
pergjithshme te kualifikimit)
Paragrafi i fundit i shtojces nr 7 thuhet :Ne rast bashkimi operatoresh ekonomik cdo anetar i grupit
duhet te dorezoje dokumentat e kritereve te pergjithshme te kualifikimit.
Nuk ka paraqitur deklaraten e konfliktit te interesit (Shtojca nr 7 pika 1/c )
Bashkimi i operatoreve ekonomik Novatech Studio dhe Iliria /D nuk Kualifikohet per
mospermbushje te Kritereve te Pergjithshme dhe te Vecanta te Dokumentave te Tenderit Shtojca nr
7.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqërinë CEC GROUP 895.500
(teteqindenentedhjeteepesemijeepeseqind) me vlerë të ofruar leke pa T.V.SH , është identifikuar si
oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht jeni të lutur të paraqitni pranë Autoritetit Kontraktor, Autoritetit Portual Durrës me
adresë, RrugaTregtare Durres Tel/Fax 052 233 84 / 052 231 15, kopjen e nënshkruar të formularit të
kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30
(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17.10.2015
Ankesa: ka ose jo: JO

DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR
FIER
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Dat 28.10.2015
Për: GOGA shpk Adresa Lagjia Apollonia Sheshi“Nene Tereza“ Fier
Procedura e prokurimit:Procedure e Hapur me lote
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti : “Shërbimi i Ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve
nën administrimin e DRSHTRR Fier, shërbimi i ruajtjes, shoqërimit dhe transportimit të vlerave
Monetare”
Loti I : “Shërbimi i Ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve nën administrimin e
DRSHTRR Fier” kohëzgjatja e kontratës 12(dymbedhjete) muaj nga nënshkrimi i kontrates.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
GOGA shpk
K32706427R
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 8 692 212.15(tetemilion e gjashteqind e nentedhjete e dymije e dyqind e dymbedhjete pike
pesembedhjete) leke pa TVSH,
10 430 654.58 (dhjetemilion e katerqind e tridhjetemije e gjashteqind e pesedhjete e kater pike
pesedhjte e tete) leke me TVSH.
NAZERI - 2000
K31422029Q
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 7 116 505.89 (shtatemilion e njeqind e gjashtembedhjetemije e peseqind e pese pike
tetedhjete e nente) leke pa TVSH , dhe 8 539 807 .06 (tetemilion e peseqind e tridhjete e
nentemije e teteqind e shtate pike zero gjashte) leke me TVSH.
Etj.____________________________
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. NAZERI - 2000
_________________________________

K31422029Q
_____________________________

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nga verifikimet e veprimeve aritmetike te ofertes suaj rezulton se vlera e ofertes se paraqitur nga
ana juaj nuk del 7116505,89 , por sipas kryerjes se veprimeve te rregullta aritmetike oferta sipas
sasise dhe cmimit per njesi te paraqitur dhe kostoja e llogaritur sipas analizes se cmimit per nje roje
duhet te jepte Shumen 8683291 leke pa tvsh shume e cila kalon gabimin e lejuar te korrigjimeve
me e larte se 2 % e vleres ekonomike te ofruar veprim I cili bie ne kundershtim me nenin 56 te
LPP -se dhe nenin 66 pika 4 te VKM nr. 914 date 29.12.2014 ku shprehimisht thuhet : Nese ka
ndonje mosperputhje ndermjet cmimit per njesi dhe cmimit total, qe del nga shumezimi I cmimit te
njesise me sasine, cmimi I njesise mbizoteron dhe cmimi total korrigjohet ne baze te tij.Ofertat me
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gabime aritmetike refuzohen kur shumat absolute te te gjitha korrigjimeve jane me te larta ose me te
uleta se 2 % e vleres se ofertes ekonomike te ofruar. Ne rastin tuaj gabimi i 2 % te lejuar eshte
142330 leke , ndersa efekti I gabimit te bere nga ju eshte ne vleren 1566785 leke, si rrjedhim oferta
juaj refuzohet.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Goga shpk me adrese Lagjia Apollonia
Sheshi Nene Tereza Fier se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 8 692
212.15(tetemilion e gjashteqind e nentedhjete e dymije e dyqind e dymbedhjete pike
pesembedhjete) leke pa TVSH,/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e
suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë DRSHTRR Fier me adrese Sheq I Madh Fier sigurimin
e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.10.2015 _________________
Ankesa: ka ose jo______________
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR
FIER
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Dat 28.10.2015
Për: NAZËRI -2000 Adresa Rruga e Kavajes Qendra Condor Kulla H AP 27 Tirane
Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur me lote
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti : “Shërbimi i Ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve
nën administrimin e DRSHTRR Fier, shërbimi i ruajtjes, shoqërimit dhe transportimit të vlerave
Monetare”
Loti II : “Shërbimi i ruajtjes, shoqërimit dhe transportimit të vlerave Monetare” kohëzgjatja e
kontratës 12(dymbedhjete) muaj nga nënshkrimi i kontrates.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
NAZERI - 2000
K31422029Q
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Emri i plotë i shoqërisë

Agjencia e Prokurimit Publik
numri i NIPT-it

Vlera 736 560 (shtateqind e tridhjete e gjashtemije e peseqind e gjashtedhjete)leke pa TVSH dhe
883 872 (teteqind e tetedhjete e tremije e teteqind e shtatedhjete e dy) leke me TVSH
GOGA shpk
K32706427R
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 977 401 .92 (nenteqind e shtatedhjete e shtatemije e katerqind e nje pike nentedhjete e dy)
leke pa TVSH , dhe 1 172 882.30 (njemilion e njeqind e shtatedhjete e dymije e teteqind e
tetedhjete e dy pike tridhjete) leke me TVSH.
Etj.____________________________
Janë s`kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
GOGA shpk
Emri i plotë i shoqërisë
_________________________________

K32706427R
numri i NIPT-it
_____________________________

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk permbush kriteret e vecanta te kualifikimit ; kapaciteti teknik dhe profesional pika 3 dhe 4 e
DST .
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë NAZËRI - 2000 shpk me adrese Rruga
e Kavajes Qendra Condor Kulla H AP 27 Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme
prej 736 560 (shtateqind e tridhjete e gjashtemije e peseqind e gjashtedhjete)leke pa TVSH ,/pikët
totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë DRSHTRR Fier me adrese Sheq I Madh Fier sigurimin
e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.10.2015 _______________
Ankesa: ka ose jo______________
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë
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MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: Megapharma Shpk me NIPT J61814028F Adresa : Tirane, ”Artan Lenja” Nr.10/74
Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Lot/Princip Aktiv

Forme/Do
za

Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840
Lot4 Ceftazidime
Lot5 Ciprofloxacine

Lot6
sodium

Ampicilline

Lot7 Sevofluran
Lot8 Ceftriaxone
Lot9 Glucose

1 gr

2800

Fondi
Limit

622,240
624,906
626,942
640,360

100 gm/
10 ml
13650 651,105
1 gram
15000 666,600
250 ml
1 gr
5%-500ml

30

644,771

7070

691,800

7000

725,830

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Ofertuesi

NIPT
J71424020
Intermed
D
K01515004
Edna Farma T
K21405001
Florfarma
N
J71424020
Intermed
D
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
J61814028
Megapharm F
Omega
L01529009
Pharma
P
Aldosch
K31503045
Farma
V
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Oferta
424,760
560,000
623,438
588,000
638,400
648,375
585,000
600,000
644,760
685,790
722,400
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Lot10
Oksigjen
lengshem (litra)

Agjencia e Prokurimit Publik

i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
H2O= 0.06
3,154,27
vpm)
20905 4

Lot11 Haloperidol

Lot12 Metronidazole

20
mg/10ml
500 mg 100 ml

7000

1,410,15
11900 0

25 mg/2ml
Lot13 Prednisolone

8320
litra

Lot14 Oksigjen gaz

Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)
Lot17
Human
Antitetanus
imunnoglobuline

Lot18 Sodium Chloride

1 gr

1,134,00
0

1,444,01
9

GTS

J61905015
B

3,152,474

Trimed

K51612031
J

1,132,600

Vinipharma

J71315004
T

1,407,770

Intermed

J71424020
D

1,443,520

1,648,08
42000 0

GTS

1,853,40
22750 7

Incomed
Omega
Pharma

J61905015
B
K91530017
T
L01529009
P

140

3,869,60
0

Lekli

J81624501
L

3,869,600

3829

4,523,50
4

Medicamen
ta

K41420001
V

4,518,220

1,638,000
1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml

249
IU/1ml
0.9%- 500
ml

4,829,34
49400 4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me 5000UIpeshe molekulare te 0.2ml

5,731,15
9

14750 5,888,20
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K01515004
Edna Farma T
J71424020
Intermed
D
K91530017
Incomed
T
Megapharm
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F
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vogel(Dalteparine)

Agjencia e Prokurimit Publik
0

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Megapharma Shpk me NIPT
J61814028F Adresa : Tirane, ”Artan Lenja” Nr.10/74 , se për ofertat e paraqitura për Lot.7 dhe
Lot.20 me vlerë në total 6,515,260.0 (gjashtë milion e pesëqind e pesëmbëdhjetë mijë e dyqind e
gjashtëdhjetë) Lekë pa TVSH, respektivisht me vlera sipas loteve :
Lot/Princip Aktiv
Forme/Doza
Lot7 Sevofluran
250 ml
Lot20 Heparine me peshe
molekulare
te 5000UI-0.2ml
vogel(Dalteparine)

Fondi Limit
644,771

Oferta
644,760

5,888,200

5,870,500

, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
Ankesa: Jo
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: INTERMED Shpk me NIPT J71424020D Adresa : Tirane, Ismail Qemali 12/1,
Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
Forme/Do
za

Lot/Princip Aktiv

Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840
1 gr

Lot4 Ceftazidime

Ampicilline

Lot7 Sevofluran
Lot8 Ceftriaxone
Lot9 Glucose
Lot10
Oksigjen
lengshem (litra)

Lot11 Haloperidol

622,240
624,906
626,942
640,360

100 gm/
10 ml
13650 651,105

Lot5 Ciprofloxacine

Lot6
sodium

2800

Fondi
Limit

1 gram
15000 666,600
250 ml
1 gr
5%-500ml

30

644,771

7070

691,800

7000

725,830

i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
H2O= 0.06
3,154,27
vpm)
20905 4
20
7000

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Ofertuesi

NIPT
J71424020
Intermed
D
K01515004
Edna Farma T
K21405001
Florfarma
N
J71424020
Intermed
D
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
J61814028
Megapharm F
Omega
L01529009
Pharma
P
Aldosch
K31503045
Farma
V

GTS
Trimed
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B
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mg/10ml

Lot12 Metronidazole

500 mg 100 ml

1,134,00
0
1,410,15
11900 0

25 mg/2ml
Lot13 Prednisolone

8320
litra

Lot14 Oksigjen gaz

Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)
Lot17
Human
Antitetanus
imunnoglobuline

Lot18 Sodium Chloride

1 gr

1,444,01
9

J

1,132,600

Vinipharma

J71315004
T

1,407,770

Intermed

J71424020
D

1,443,520

1,648,08
42000 0

GTS

1,853,40
22750 7

Incomed
Omega
Pharma

J61905015
B
K91530017
T
L01529009
P

1,638,000
1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml

249
IU/1ml
0.9%- 500
ml

140

3,869,60
0

Lekli

J81624501
L

3,869,600

3829

4,523,50
4

Medicamen
ta

K41420001
V

4,518,220

4,829,34
49400 4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me
5000UIpeshe molekulare te
0.2ml
vogel(Dalteparine)

5,731,15
9

5,888,20
14750 0

K01515004
Edna Farma T
J71424020
Intermed
D
K91530017
Incomed
T

Megapharm

J61814028
F

4,791,800
4,071,900
pa oferte

5,870,500

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë INTERMED Shpk me NIPT
J71424020D Adresa : Tirane, Ismail Qemali 12/1, se për ofertat e paraqitura për Lot.1, Lot.3,
Lot.13 dhe Lot.19 me vlerë në total 6,528,180.0 (gjashtë milion e pesëqind e njëzet e tetë mijë e
njëqind e tetëdhjetë) Lekë pa TVSH, respektivisht me vlera sipas loteve :
Lot/Princip Aktiv
Forme/Doza
Lot1 Lende kontrasti per
CT
351-400 mg/ml,
Lot3
Imipenem
+
Cilastatine
500 mg+ 500 mg
Lot13 Prednisolone
25 mg/2ml
Lot19 Lende kontrasti per
CT
351-400 mg/ml,

Fondi Limit

Oferta

622,240

424,760

626,942
1,444,019

588,000
1,443,520

5,731,159

4,071,900

, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
Ankesa: Jo
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: Edna Farma Shpk me NIPT K01515004T Adresa : Tirane, Ish Kombinati Josif Pashko,
Laprakë,
Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
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Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
Forme/Do
za

Lot/Princip Aktiv

Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840

Ampicilline

Lot8 Ceftriaxone
Lot9 Glucose
Lot10
Oksigjen
lengshem (litra)

Lot11 Haloperidol

Lot12 Metronidazole

626,942

1 gram
15000 666,600
250 ml
1 gr

30

644,771

7070

691,800

5%-500ml

7000 725,830
i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
H2O= 0.06
3,154,27
vpm)
20905 4
20
mg/10ml
500 mg 100 ml

7000

8320
litra

1,134,00
0

1,410,15
11900 0

25 mg/2ml
Lot13 Prednisolone
Lot14 Oksigjen gaz

624,906

2800 640,360
100 gm/
10 ml
13650 651,105

Lot5 Ciprofloxacine

Lot7 Sevofluran

622,240

1 gr

Lot4 Ceftazidime

Lot6
sodium

Fondi
Limit

1,444,01
9

42000 1,648,08

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Ofertuesi

NIPT
J71424020
Intermed
D
K01515004
Edna Farma T
K21405001
Florfarma
N
J71424020
Intermed
D
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
J61814028
Megapharm F
Omega
L01529009
Pharma
P
Aldosch
K31503045
Farma
V

Oferta
424,760
560,000
623,438
588,000
638,400
648,375
585,000
600,000
644,760
685,790
722,400

GTS

J61905015
B

3,152,474

Trimed

K51612031
J

1,132,600

Vinipharma

J71315004
T

1,407,770

Intermed
GTS
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D
J61905015
B
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0

Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)
Lot17
Human
Antitetanus
imunnoglobuline

Lot18 Sodium Chloride

1 gr

Incomed
Omega
Pharma

K91530017
T
L01529009
P

140

3,869,60
0

Lekli

J81624501
L

3,869,600

3829

4,523,50
4

Medicamen
ta

K41420001
V

4,518,220

1,853,40
22750 7

1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml

249
IU/1ml
0.9%- 500
ml

4,829,34
49400 4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me
5000UIpeshe molekulare te
0.2ml
vogel(Dalteparine)

5,731,15
9

5,888,20
14750 0

K01515004
Edna Farma T
J71424020
Intermed
D
K91530017
Incomed
T

Megapharm

J61814028
F

4,791,800
4,071,900
pa oferte

5,870,500

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Edna Farma Shpk me NIPT
K01515004T Adresa : Tirane, Ish Kombinati Josif Pashko, Laprakë, se për oferten e paraqitur për
Lot.8 me vlerë në total 4,791,800 (katër milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind)
Lekë pa TVSH
, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
Ankesa: Jo

MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: Medicamenta Shpk me NIPT K41420001V Adresa : Tirane, I.Buzhiqi Pr.Klinikes Ortodokse,
Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Lot/Princip Aktiv

Forme/Do
za

Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840
Lot4 Ceftazidime
Lot5 Ciprofloxacine
Lot6
sodium

Fondi
Limit

622,240
624,906
626,942

1 gr

2800 640,360
100 gm/
10 ml
13650 651,105

Ampicilline 1 gram
15000 666,600

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Ofertuesi

NIPT
J71424020
Intermed
D
K01515004
Edna Farma T
K21405001
Florfarma
N
J71424020
Intermed
D
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
K21405001
Florfarma
N
Trimed
K51612031
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585,000
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250 ml

Lot7 Sevofluran

1 gr

Lot8 Ceftriaxone
Lot9 Glucose
Lot10
Oksigjen
lengshem (litra)

5%-500ml

Agjencia e Prokurimit Publik

30

644,771

7070

691,800

7000

725,830

i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
H2O= 0.06
3,154,27
vpm)
20905 4

Lot11 Haloperidol

Lot12 Metronidazole

20
mg/10ml
500 mg 100 ml

7000

1,410,15
11900 0

25 mg/2ml
Lot13 Prednisolone

8320
litra

Lot14 Oksigjen gaz

Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)
Lot17
Human
Antitetanus
imunnoglobuline
Lot18 Sodium Chloride

1 gr

1,134,00
0

1,444,01
9

Megapharm
Omega
Pharma
Aldosch
Farma

J
J61814028
F
L01529009
P
K31503045
V

GTS

J61905015
B

3,152,474

Trimed

K51612031
J

1,132,600

Vinipharma

J71315004
T

1,407,770

Intermed

J71424020
D

1,443,520

1,648,08
42000 0

GTS

1,853,40
22750 7

Incomed
Omega
Pharma

J61905015
B
K91530017
T
L01529009
P

3,869,60
0

Lekli

J81624501
L

4,523,50
4

Medicamen
ta

600,000
644,760
685,790
722,400

1,638,000
1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml
140
249
IU/1ml

3829
0.9%- 500
ml
49400 4,829,34

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

K41420001
V
K01515004
Edna Farma T

Tel.+ 355 4 22 77 510

https://www.app.gov.al

3,869,600

4,518,220
4,791,800
93/300

Buletini Nr.43, datë 02 Nentor 2015

Agjencia e Prokurimit Publik
4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me
5000UIpeshe molekulare te
0.2ml
vogel(Dalteparine)

5,731,15
9

5,888,20
14750 0

Incomed

J71424020
D
K91530017
T

Megapharm

J61814028
F

Intermed

4,071,900
pa oferte

5,870,500

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Medicamenta Shpk me NIPT
K41420001V Adresa : Tirane, I.Buzhiqi Pr.Klinikes Ortodokse, se për oferten e paraqitur për
Lot.17 me vlerë në total 4,518,220 (katër milion e pesëqind e tetëmbëdhjetë mijë e dyqind e
njëzet) Lekë pa TVSH
, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
Ankesa: Jo

MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: Incomed Shpk me NIPT K91530017T Adresa : Tirane, Rr” Margarita Tutulani” Nr.5
Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
Forme/Do
za

Lot/Princip Aktiv

Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840
1 gr

Lot4 Ceftazidime

Ampicilline

Lot7 Sevofluran
Lot8 Ceftriaxone
Lot9 Glucose
Lot10
Oksigjen
lengshem (litra)

Lot11 Haloperidol
Lot12 Metronidazole

622,240
624,906
626,942
640,360

100 gm/
10 ml
13650 651,105

Lot5 Ciprofloxacine

Lot6
sodium

2800

Fondi
Limit

1 gram
15000 666,600
250 ml
1 gr
5%-500ml

30

644,771

7070

691,800

7000

725,830

i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
H2O= 0.06
3,154,27
vpm)
20905 4
20
mg/10ml

1,134,00
0

7000
500 mg 100 ml
11900 1,410,15

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Ofertuesi

NIPT
J71424020
Intermed
D
K01515004
Edna Farma T
K21405001
Florfarma
N
J71424020
Intermed
D
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
J61814028
Megapharm F
Omega
L01529009
Pharma
P
Aldosch
K31503045
Farma
V

J61905015
B

GTS

Trimed
Vinipharma
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0
25 mg/2ml
Lot13 Prednisolone

8320
litra

Lot14 Oksigjen gaz

Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)
Lot17
Human
Antitetanus
imunnoglobuline

Lot18 Sodium Chloride

1 gr

1,444,01
9

Intermed

J71424020
D

1,443,520

1,648,08
42000 0

GTS

1,853,40
22750 7

Incomed
Omega
Pharma

J61905015
B
K91530017
T
L01529009
P

140

3,869,60
0

Lekli

J81624501
L

3,869,600

3829

4,523,50
4

Medicamen
ta

K41420001
V

4,518,220

1,638,000
1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml

249
IU/1ml
0.9%- 500
ml

4,829,34
49400 4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me
5000UIpeshe molekulare te
0.2ml
vogel(Dalteparine)

5,731,15
9

5,888,20
14750 0

K01515004
Edna Farma T
J71424020
Intermed
D
K91530017
Incomed
T

Megapharm

J61814028
F

4,791,800
4,071,900
pa oferte

5,870,500

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Incomed Shpk me NIPT K91530017T
Adresa : Tirane, Rr” Margarita Tutulani” Nr.5, se për ofertë e paraqitur për Lot.15 me vlerë në total
1,683,500 (një milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e pesëqind) Lekë pa TVSH
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
Ankesa: Jo
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë
Ministria e Shendetesise

MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: GTS Shpk me NIPT J61905015B Adresa : Tirane, Vaqarr,
Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Lot/Princip Aktiv

Forme/Do
za

Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840
Lot4 Ceftazidime

1 gr

2800

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Fondi
Limit

622,240
624,906
626,942
640,360

Ofertuesi

NIPT
J71424020
Intermed
D
K01515004
Edna Farma T
K21405001
Florfarma
N
J71424020
Intermed
D
K21405001
Florfarma
N
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100 gm/
10 ml
13650 651,105

Lot5 Ciprofloxacine

Lot6
sodium

Ampicilline

1 gr

Lot8 Ceftriaxone

15000 666,600

Trimed

30

644,771

7070

691,800

7000

725,830

Megapharm
Omega
Pharma
Aldosch
Farma

K51612031
J
K21405001
N
K51612031
J
J61814028
F
L01529009
P
K31503045
V

5%-500ml

GTS

J61905015
B

3,152,474

Trimed

K51612031
J

1,132,600

Vinipharma

J71315004
T

1,407,770

Intermed

J71424020
D

1,443,520

i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
3,154,27
H2O= 0.06
vpm)
20905 4

Lot11 Haloperidol

Lot12 Metronidazole

20
mg/10ml
500 mg 100 ml

7000

8320
litra

Lot14 Oksigjen gaz

Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)

1 gr

1,134,00
0

1,410,15
11900 0

25 mg/2ml
Lot13 Prednisolone

Trimed
Florfarma

1 gram

250 ml

Lot7 Sevofluran

Lot9 Glucose
Lot10
Oksigjen
lengshem (litra)

Agjencia e Prokurimit Publik

1,444,01
9

1,648,08
42000 0

GTS

1,853,40
22750 7

Incomed
Omega
Pharma

J61905015
B
K91530017
T
L01529009
P

Lekli

J81624501
L

648,375
585,000
600,000
644,760
685,790
722,400

1,638,000
1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml
140

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Lot17
Human
249
Antitetanus
IU/1ml
imunnoglobuline

Lot18 Sodium Chloride

0.9%- 500
ml

Agjencia e Prokurimit Publik

3829

4,829,34
49400 4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me
5000UIpeshe molekulare te
0.2ml
vogel(Dalteparine)

4,523,50
4

5,731,15
9

5,888,20
14750 0

Medicamen
ta

K41420001
V

K01515004
Edna Farma T
J71424020
Intermed
D
K91530017
Incomed
T

Megapharm

J61814028
F

4,518,220

4,791,800
4,071,900
pa oferte

5,870,500

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë GTS Shpk me NIPT J61905015B
Adresa : Tirane, Vaqarr, se për ofertat e paraqitura për Lot.10 dhe Lot.14 me vlerë në total
4,790,474.0 (katër milion e shtatëqind e nëntëdhjetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e katër) Lekë pa
TVSH, respektivisht me vlera sipas loteve :
Lot/Princip Aktiv
Forme/Doza
Lot10 Oksigjen i lengshem (O2=99.7%;
(litra)
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
H2O= 0.06 vpm)
Lot14 Oksigjen gaz
litra

Fondi Limit

Oferta

3,154,274
1,648,080

3,152,474
1,638,000

, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: Florfarma Shpk me NIPT K21405001N Adresa : Tirane, Rr” Qazim Vathi” Nr.72,
Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Lot/Princip Aktiv

Forme/Do
za

Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840
Lot4 Ceftazidime
Lot5 Ciprofloxacine

Lot6
sodium

Ampicilline

Lot7 Sevofluran
Lot8 Ceftriaxone
Lot9 Glucose

1 gr

2800

Fondi
Limit

622,240
624,906
626,942
640,360

100 gm/
10 ml
13650 651,105
1 gram
15000 666,600
250 ml
1 gr
5%-500ml

30

644,771

7070

691,800

7000

725,830

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Ofertuesi

NIPT
J71424020
Intermed
D
K01515004
Edna Farma T
K21405001
Florfarma
N
J71424020
Intermed
D
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
J61814028
Megapharm F
Omega
L01529009
Pharma
P
Aldosch
K31503045
Farma
V
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i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
H2O= 0.06
3,154,27
vpm)
20905 4

Lot11 Haloperidol

Lot12 Metronidazole

20
mg/10ml
500 mg 100 ml

7000

1,410,15
11900 0

25 mg/2ml
Lot13 Prednisolone

8320
litra

Lot14 Oksigjen gaz

Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)
Lot17
Human
Antitetanus
imunnoglobuline

Lot18 Sodium Chloride

1 gr

1,134,00
0

1,444,01
9

GTS

J61905015
B

3,152,474

Trimed

K51612031
J

1,132,600

Vinipharma

J71315004
T

1,407,770

Intermed

J71424020
D

1,443,520

1,648,08
42000 0

GTS

1,853,40
22750 7

Incomed
Omega
Pharma

J61905015
B
K91530017
T
L01529009
P

140

3,869,60
0

Lekli

J81624501
L

3,869,600

3829

4,523,50
4

Medicamen
ta

K41420001
V

4,518,220

1,638,000
1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml

249
IU/1ml
0.9%- 500
ml

4,829,34
49400 4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me 5000UIpeshe molekulare te 0.2ml

5,731,15
9

14750 5,888,20
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K01515004
Edna Farma T
J71424020
Intermed
D
K91530017
Incomed
T
Megapharm
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Florfarma Shpk me NIPT K21405004T
Adresa : Tirane, Rr” Qazim Vathi” Nr.72, se për ofertat e paraqitura për Lot.2, Lot.4, dhe Lot.6 me
vlerë në total 1,846,837.5 (një milion e tetëqind e dyzet e gjashtë mijë e tetëqind e tridhjetë e
shtatë. 5) Lekë pa TVSH, respektivisht me këto vlera sipas loteve:
Lot/Princip Aktiv
Forme/Doza
Fondi Limit
Oferta
Lot2 Mannitol
20%-250 ml
624,906
623,437.5
Lot4 Ceftazidime
1 gr
640,360
638,400
666,600
Lot6 Ampicilline sodium
1 gram
585,000
, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
Ankesa: Jo

MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: VINIPHARMA Shpk me NIPT J71315004T Adresa : Tirane, ”B.Curri” Tek Materniteti i ri
Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
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Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
Forme/Do
za

Lot/Princip Aktiv

Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840

Ampicilline

Lot8 Ceftriaxone
Lot9 Glucose
Lot10
Oksigjen
lengshem (litra)

Lot11 Haloperidol

Lot12 Metronidazole
Lot13 Prednisolone

624,906
626,942

2800 640,360
100 gm/
10 ml
13650 651,105

Lot5 Ciprofloxacine

Lot7 Sevofluran

622,240

1 gr

Lot4 Ceftazidime

Lot6
sodium

Fondi
Limit

1 gram
15000 666,600
250 ml
1 gr
5%-500ml

30

644,771

7070

691,800

7000

725,830

i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
H2O= 0.06
3,154,27
vpm)
20905 4
20
mg/10ml
500 mg 100 ml
25 mg/2ml

7000

1,134,00
0

1,410,15
11900 0
8320
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Ofertuesi

NIPT
J71424020
Intermed
D
K01515004
Edna Farma T
K21405001
Florfarma
N
J71424020
Intermed
D
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
J61814028
Megapharm F
Omega
L01529009
Pharma
P
Aldosch
K31503045
Farma
V

Oferta
424,760
560,000
623,438
588,000
638,400
648,375
585,000
600,000
644,760
685,790
722,400

GTS

J61905015
B

3,152,474

Trimed

K51612031
J

1,132,600

Vinipharma
Intermed

J71315004
T
J71424020
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1,444,01
9
litra
Lot14 Oksigjen gaz

Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)
Lot17
Human
Antitetanus
imunnoglobuline

Lot18 Sodium Chloride

1 gr

D

1,648,08
42000 0

GTS

1,853,40
22750 7

Incomed
Omega
Pharma

J61905015
B
K91530017
T
L01529009
P

1,443,520

1,638,000
1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml

249
IU/1ml
0.9%- 500
ml

140

3,869,60
0

Lekli

J81624501
L

3,869,600

3829

4,523,50
4

Medicamen
ta

K41420001
V

4,518,220

4,829,34
49400 4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me
5000UIpeshe molekulare te
0.2ml
vogel(Dalteparine)

5,731,15
9

5,888,20
14750 0

K01515004
Edna Farma T
J71424020
Intermed
D
K91530017
Incomed
T

Megapharm

J61814028
F

4,791,800
4,071,900
pa oferte

5,870,500

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë VINIPHARMA Shpk me NIPT
J71315004T Adresa : Tirane, ”B.Curri” Tek Materniteti i ri, se për ofertën e paraqitur për Lot.12
me vlerë në total 1,407,770.0 (një milion e katërqind e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë )
Lekë pa TVSH,
, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
Ankesa: Jo
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: TRIMED Shpk me NIPT K51612031J Adresa : Tirane, Kashar Autostrada Tirane-Durres , km
10, Godine 3 Kateshe
Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Lot/Princip Aktiv

Forme/Do
za

Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840
Lot4 Ceftazidime
Lot5 Ciprofloxacine

1 gr
100

Fondi
Limit

622,240
624,906
626,942

2800 640,360
gm/ 13650

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Ofertuesi

NIPT
J71424020
Intermed
D
K01515004
Edna Farma T
K21405001
Florfarma
N
J71424020
Intermed
D
K21405001
Florfarma
N
Trimed
K51612031
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10 ml

Lot6
sodium

Ampicilline

1 gr

Lot8 Ceftriaxone
Lot9 Glucose
Lot10
Oksigjen
lengshem (litra)

15000 666,600

Trimed

30

644,771

7070

691,800

7000

725,830

Megapharm
Omega
Pharma
Aldosch
Farma

J
K21405001
N
K51612031
J
J61814028
F
L01529009
P
K31503045
V

GTS

J61905015
B

3,152,474

Trimed

K51612031
J

1,132,600

Vinipharma

J71315004
T

1,407,770

Intermed

J71424020
D

1,443,520

Florfarma

1 gram

250 ml

Lot7 Sevofluran

651,105

5%-500ml

i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
3,154,27
H2O= 0.06
vpm)
20905 4

Lot11 Haloperidol

Lot12 Metronidazole

20
mg/10ml
500 mg 100 ml

7000

1,410,15
11900 0

25 mg/2ml
Lot13 Prednisolone

8320
litra

Lot14 Oksigjen gaz

Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)

1 gr

1,134,00
0

1,444,01
9

1,648,08
42000 0

GTS

1,853,40
22750 7

Incomed
Omega
Pharma

J61905015
B
K91530017
T
L01529009
P

Lekli

J81624501
L

648,375
585,000
600,000
644,760
685,790
722,400

1,638,000
1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml
140
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Lot17
Human
249
Antitetanus
IU/1ml
imunnoglobuline

Lot18 Sodium Chloride

0.9%- 500
ml
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3829

4,829,34
49400 4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me
5000UIpeshe molekulare te
0.2ml
vogel(Dalteparine)

4,523,50
4

5,731,15
9

5,888,20
14750 0

Medicamen
ta

K41420001
V

K01515004
Edna Farma T
J71424020
Intermed
D
K91530017
Incomed
T

Megapharm

J61814028
F

4,518,220

4,791,800
4,071,900
pa oferte

5,870,500

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë TRIMED Shpk me NIPT K51612031J
Adresa : Tirane, Kashar Autostrada Tirane-Durres , km 10, Godine 3 Kateshe, se për ofertat e
paraqitura për Lot.5 dhe Lot.11 me vlerë në total 1,780,975 (një milion e shtatëqind e tetëdhjetë
mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH, respektivisht me vlera sipas loteve :
Lot/Princip Aktiv
Lot5 Ciprofloxacine
Lot11 Haloperidol

Forme/Doza
100 gm/ 10 ml
20 mg/10ml

Fondi Limit
651,105
1,134,000

Oferta
648,375
1,132,600

, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
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MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: Aldosch-Farma Shpk me NIPT
Antibiotiku,

K31503045V Adresa : Tirane, Rr” Myslym Keta” Ish-

Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Lot/Princip Aktiv

Forme/Do
za

Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840
Lot4 Ceftazidime
Lot5 Ciprofloxacine

Lot6
sodium

Ampicilline

Lot7 Sevofluran
Lot8 Ceftriaxone
Lot9 Glucose

Fondi
Limit

622,240
624,906
626,942

1 gr

2800 640,360
100 gm/
10 ml
13650 651,105
1 gram
15000 666,600
250 ml
1 gr
5%-500ml

30

644,771

7070

691,800

7000

725,830

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Intermed
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Edna Farma T
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Florfarma
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D
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N
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J
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
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Megapharm F
Omega
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Pharma
P
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Farma
V
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i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
H2O= 0.06
3,154,27
vpm)
20905 4

Lot11 Haloperidol

Lot12 Metronidazole

20
mg/10ml
500 mg 100 ml

7000

1,410,15
11900 0

25 mg/2ml
Lot13 Prednisolone

8320
litra

Lot14 Oksigjen gaz

Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)
Lot17
Human
Antitetanus
imunnoglobuline

Lot18 Sodium Chloride

1 gr

1,134,00
0

1,444,01
9

GTS

J61905015
B

3,152,474

Trimed

K51612031
J

1,132,600

Vinipharma

J71315004
T

1,407,770

Intermed

J71424020
D

1,443,520

1,648,08
42000 0

GTS

1,853,40
22750 7

Incomed
Omega
Pharma

J61905015
B
K91530017
T
L01529009
P

140

3,869,60
0

Lekli

J81624501
L

3,869,600

3829

4,523,50
4

Medicamen
ta

K41420001
V

4,518,220

1,638,000
1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml

249
IU/1ml
0.9%- 500
ml

4,829,34
49400 4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me 5000UIpeshe molekulare te 0.2ml

5,731,15
9

14750 5,888,20
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0

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Aldosch-Farma Shpk me NIPT
K31503045V Adresa : Tirane, Rr” Myslym Keta” Ish-Antibiotiku, se për oferten e paraqitur për
Lot.9 me vlerë në total 722,400 (shtatëqind e njëzet e dy mijë e katërqind) Lekë pa TVSH
, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
Ankesa: Jo

MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: OMEGA PHARMA GROUP Shpk me NIPT LOl529009P Adresa : Tirane, Kashar, Kthesa e
Kamzës, Përball Casa ITALIA,
Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
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Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840
1 gr

Lot4 Ceftazidime

Ampicilline

Lot7 Sevofluran
Lot8 Ceftriaxone
Lot9 Glucose
Lot10
Oksigjen
lengshem (litra)

Lot11 Haloperidol

Lot12 Metronidazole

624,906
626,942
640,360

1 gram
15000 666,600
250 ml
1 gr
5%-500ml

30

644,771

7070

691,800

7000

725,830

i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
H2O= 0.06
3,154,27
vpm)
20905 4
20
mg/10ml
500 mg 100 ml

7000

Lot13 Prednisolone

8320
litra

1,134,00
0

1,410,15
11900 0

25 mg/2ml

Lot14 Oksigjen gaz

622,240

100 gm/
10 ml
13650 651,105

Lot5 Ciprofloxacine

Lot6
sodium

2800

Fondi
Limit

1,444,01
9

1,648,08
42000 0
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Ofertuesi

NIPT
J71424020
Intermed
D
K01515004
Edna Farma T
K21405001
Florfarma
N
J71424020
Intermed
D
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
J61814028
Megapharm F
Omega
L01529009
Pharma
P
Aldosch
K31503045
Farma
V

Oferta
424,760
560,000
623,438
588,000
638,400
648,375
585,000
600,000
644,760
685,790
722,400

GTS

J61905015
B

3,152,474

Trimed

K51612031
J

1,132,600

Vinipharma

J71315004
T

1,407,770

Intermed

J71424020
D

1,443,520

GTS

J61905015
B

1,638,000
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Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)
Lot17
Human
Antitetanus
imunnoglobuline

Lot18 Sodium Chloride

1 gr

Agjencia e Prokurimit Publik

Incomed
Omega
Pharma

K91530017
T
L01529009
P

140

3,869,60
0

Lekli

J81624501
L

3,869,600

3829

4,523,50
4

Medicamen
ta

K41420001
V

4,518,220

1,853,40
22750 7

1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml

249
IU/1ml
0.9%- 500
ml

4,829,34
49400 4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me
5000UIpeshe molekulare te
0.2ml
vogel(Dalteparine)

5,731,15
9

5,888,20
14750 0

K01515004
Edna Farma T
J71424020
Intermed
D
K91530017
Incomed
T

Megapharm

J61814028
F

4,791,800
4,071,900
pa oferte

5,870,500

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OMEGA PHARMA GROUP Shpk me
NIPT LOl529009P Adresa : Tirane, Kashar, Kthesa e Kamzës, Përball Casa ITALIA, se për
oferten e paraqitur për Lot.8 me vlerë në total 685,790 (gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e
shtatëqind e nëntëdhjetë) Lekë pa TVSH
, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
Ankesa: Jo

DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNI TIRANA - 3
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data 28.10.2015
Për: LORENCO & CO SH.P.K “Rruga “Dritan Hoxha”Pallati i Ri, 8 katësh, përballë Procredit
Bank Tiranë.
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim-Shërbime”. Përshkrim i shkurtër i kontratës:
Shërbimit të evidentimit faktik në terren të ndërtimeve pa leje brenda kufirit Administrativ , ku
ushtron veprimtare Drejtoria e ALUIZNI-t Tirane-3, me fond limit 8.000.000( tetë miljon ) lekë pa
Tvsh, nga të ardhurat.
Kohëzgjatja e kontratës 45 ditësh dhe fillon nga nënshkrimi i saj. Publikime të mëparshme (jo):
Buletini i Njoftimeve Publike [05.10.2015] [39]. Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët
X
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
LORENCO & CO
SH.P.K me NIPT J61903071B, me çmim për njësi 7360
(shtatëmijëetreqindegjashtëdhjetë) lekë pa TVSH.
Bashkim Opereratorësh J.V.KLODIODA sh.p.k me NIPT. K51813002H & TAULANT shpk, me
NIPT. K61617040L, me çmim për njësi 7. 550 lekë pa TVSH (shtatë mijë e pesëqindepesëdhjetë)
lekë. Pa TVSH
Bashkim Opereratorësh Ekonomik Ave Consulting shpk me NIPT. K81321002M & SPHAERA
shpk, me NIPT. J81809003U, me çmim për njësi 7.500 (shtatë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH.

Bashkim Opereratorësh Ekonomik Land&CO sh.p.k me NIPT J87730202A, HP STUDIO sh.p.k
me NIPT L32229030G, XHAST sh.p., me NIPT K12512837I, me
çmim për njësi
7200(shtatëmijëedyqind) lekë pa TVSH
Bashkim Opereratorësh Ekonomik GEO CONSULTING sh.p.k, me NIPT K31421004D, DERBI-E
sh.p.k, me NIPT K77916947A, ZENIT-06 sh.p.k, me NIPT K61731002D, ECUALA sh.p.k,me
NIPT L06614601R, me çmim për njësi 7900(shtatëmijë e nëntëqind) lekë pa TVSH.
Janë skualifikuar Operatorët-Ekonomik si më poshtë:
1. Bashkim Opereratorësh Ekonomik Land&CO sh.p.k me NIPT J87730202A, HP STUDIO
sh.p.k me NIPT L32229030G, XHAST sh.p., me NIPT K12512837I, pasi nuk ka dorëzuar një
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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dokument që vërteton se subjekti HP STUDIO sh.p.k, nuk është dënuar me vendim të gjykatës së
formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.
2. Bashkim Opereratorësh Ekonomik Ave Consulting shpk me NIPT. K81321002M & SPHAERA
shpk, me NIPT. J81809003U , pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur Licensë CV dhe kontratat
individuale të punës sipas Kodit të Punës për stafin drejtues.
3. Bashkim Opereratorësh J.V.KLODIODA sh.p.k me NIPT. K51813002H & TAULANT shpk, me
NIPT. K61617040L, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur Licensë CV dhe kontratat
individuale të punës sipas Kodit të Punës për stafin drejtues.
4. Bashkim Opereratorësh Ekonomik GEO CONSULTING sh.p.k, me NIPT K31421004D,
DERBI-E sh.p.k, me NIPT K77916947A, ZENIT-06 sh.p.k, me NIPT K61731002D, ECUALA
sh.p.k,me NIPT L06614601R, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur Licensë CV dhe kontratat
individuale të punës sipas Kodit të Punës për stafin drejtues.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: LORENCO & CO SH.P.K “Rruga
“Dritan Hoxha”Pallati i Ri, 8 katësh, përballë Procredit Bank Tiranë, se oferta e paraqitur, me çmim
për njësi 7360 (shtatëmijëetreqindegjashtëdhjetë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e
suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se AUIZNI-t Tiranë 3 me adrese”Rruga
Skender Kosturi Tirane kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 diteve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007
“Për prokurimin publik”.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.10.2015
Ankesa: ka ose jo, Jo nuk ka. (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

AGJENCIA E SHERBIMIT ARKEOLOGJIK
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Nga : Agjencia e Shërbimit Arkeologjik
Për Operatorin : ikubINFO
Procedura e prokurimit:"Procedurë kërkesë për propozim, shërbime" me mjete elektronike.
Përshkrim i shkurtër i kontratës:"Sistemi WEBGIS për menaxhimin e veprimtarisë arkeologjike në
terren të ASHA për vitet 2008-2015"
Fondi limit : 4 520 000 lekë (katërmilionepesëqindenjezetmijë ) pa tvsh.
Kohëzgjatja : 30 ditë
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Burimi i financimit : Buxheti i shtetit
Data e zhvillimit të procedures së prokurimit : 16.10.2015.
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. Bashkimi operatoreve Communication Progress sh.p.k + Geo Consulting sh.p.k
Vlera : 3 100 000( tremilionenjeqindmije) leke pa tvsh
2. IkubInfo sh.p.k
Vlera : 4 140 000( katermilionenjeqindedyzetmije) leke pa tvsh
3. Intracom Telecom
Vlera : Nuk ka paraqitur ofertë.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm :
1.Bashkimi operatoreve Communication Progress sh.p.k + Geo Consulting sh.p.k
Vlera : 3 100 000( tremilionenjeqindmije) leke pa tvsh
Arsyeja:
1. Nuk përmbush Kriteret teknike të kualifikimit, lidhur me ''Ekspert GIS'' (Udhëheqës ekipi).
2. Për kriterin që "Kompania duhet të demonstrojë të paktën dy implementime të suksesshme të
projekteve të ngjashme WebGIS bazuar në platformen Open Source gjatë tre viteve të fundit",
operatori ka paraqitur dy kontrata ku vetem njera prej tyre është e vlefshme.
3. Zgjidhja teknike e bashkimit të operatorëve "Communication progress"+ Geo Consulting sh.p.k e
propozuar për projektin nuk përputhet me termat e references miratuar nga AKSHI dhe konfirmuar
nga KPP me vendimin Nr 632/2015.
2. Operatori Intracom Telecom
Vlera : Nuk ka paraqitur ofertë.
Ne sistem ka bashkelidhur vetem nje CV, në formë broshure informative dhe asnjë dokumentet
tjeter, nga dokumentacioni standart i tenderit.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ikubINFO sh.p.k se oferta e paraqitur,
me një vlerë të përgjithshme prej 4 140 000 lekë (pa TVSH) (katermilionenjeqindedyzetmije) është
identifikuar si oferta e suksesëshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Agjencise se Sherbimit Arkeologjik , adresa: “Rruga
"Aleksandër Moisiu", Nr. 76, Tiranë me sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.10.2015
Ankesa: Nuk ka
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NDERMARRJA E TRAJTIMIT TE STUDENTEVE VLORE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
29/10/2015
Për:
Adresa:
Vlorë

FJORTES SHPK
Lagja Osman Haxhiu, Rruga Denokracia, Objekti nr.l Zona kadastrale nr.8605,

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozime.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Naftë D1” , në vlerën 3.400.000 (tremilionkatërqindmijë)
lekë pa TVSH ose në vlerën 4.080.000 (katërmiliontetëdhjetëmijë) lekë me TVSH, vënë në
dispozicion nga të ardhurat e shoqërisë.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike:
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X
oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
Subjekti BOLENA SHPK me NIPT J87416223M, me ofertën:
Marzhi i fitimit në vlerë absolute:
s’ka ofertë
Marzhi i fitimit në përqindje:
s’ka ofertë
Subjekti RAIMONDA CENO SHPK, me NIPT L07308203S, me ofertën:
Marzhi i fitimit në vlerë absolute:
11.61 lek/litër pa TVSH
Marzhi i fitimit në përqindje:
7.9 %
Subjekti FJORTES SHPK me NIPT J97426201K, me ofertën:
Marzhi i fitimit në vlerë absolute:
8.9 lek/litër pa TVSH
Marzhi i fitimit në përqindje:
6%
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Subjekti BOLENA SHPK me NIPT J87416223M.
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Shoqëria BOLENA SHPK, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar në kriteret e pergjithshme
te pranimit/kualifikimit te percaktuara ne DST, te cilat jane te detyrueshme.
Nuk ka paraqitur asnje prej dokumentave te kerkuara nga Autoriteti Kontraktor ne Kerkesat e
Vecanta, per kapacitetin ligjor te operatoreve ekonomike, kapacitetin ekonomik dhe financiar, dhe
per kapacitetin teknik.
Nuk ka paraqitur ofertë.
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë FJORTES SHPK, me adresë Lagja
Osman Haxhiu, Rruga Denokracia, Objekti nr.l Zona kadastrale nr.8605, Vlorë se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej Marzhi i fitimit në vlerë absolute:
8.9 lek/litër pa
TVSH, Marzhi i fitimit në përqindje 6%, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë SH.A “Trajtimi i studentëve” Vlorë; Lagja “Isa
Boletini, Rr. Sulejman Delvina; tel: 033 408 121, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 21/10/2015
Ankesa: ka ose jo: JO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

QENDRA E FURNIZIMIT MATERIALO TEKNIK MULLET
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për: “GRAPHIC LINE - 01“ sh.p.k, Tiranë, Bulevardi Zogu i I-rë, Pallati Kirch-Berger, pranë
cirkut.
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”
Përshkrim i shkurtër i kontratës: ““Blerje e Kartave të Identitetit për Punonjësit e Policisë” Afati i
ekzekutimit deri më 25.12.2015
Fondi Limit: 1,664,000 (njëmilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë) lekë pa TVSH.
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nuk ka.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët, oferta ekonomikisht më e favorshme.
Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në këtë proçedurë një ofertues me vlerën përkatëse të ofertuar:
“GRAPHIC LINE - 01“ sh.p.k, me NUIS K31722069H
Në vlerën: 1 660 000 (Njëmilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë pa TVSH
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga “GRAPHIC
LINE - 01“ sh.p.k, me një vlerë të përgjithshme prej 1 660 000 (Njëmilion e gjashtëqind e
gjashtëdhjetë mijë) lekë pa TVSH është identifikuar si ofertë e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendres se Furnizimit Materiale Teknike, sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe proçedura do të rihidhet në sistem.
Njoftimi i klasifikimit është bërë me datë 21.10.2015
Ankesa: nuk ka
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DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
29.10.2015
Për: SH.R.S.F.“Anakonda“
Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozime
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sherbim me roje private nga data e lidhjes se kontrates deri me
31.12.2015
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1.“NAZERI-2000” sh.p.k
K31422029Q
Vlera 580.346,79 (pesëqind e tetëdhjetë mijë e treqind e dyzet e gjashtë lekë e shtatëdhjetë e nëntë
të qindat)
2. “ANAKONDA” sh.p.k
K29009508I
Vlera 580.346,80 (pesëqind e tetëdhjetë mijë e treqind e dyzet e gjashtë lekë e tetëdhjetë të qindat)
3. “ILIRIA 02” sh.p.k
K31316002F
Vlera 580.346,80 (pesëqind e tetëdhjetë mijë e treqind e dyzet e gjashtë lekë e tetëdhjetë të qindat)
4. “BALILI – KO” sh.p.k

K36603503U

Vlera 580.347,50 (pesëqind e tetëdhjetë mijë e treqind e dyzet e shtatë lekë e pesëdhjetë të qindat)
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1.“NAZERI-2000” sh.p.k

K31422029Q

2. “ILIRIA 02” sh.p.k

K31316002F

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
NAZERI-2000 dorezimi jo I sakte dhe ne kundershtim te nenit 17 pika 1 te ligjit 75/2014 “Per
sherbimin privat te sigurise fizike” te certificates te titullarit te subjektit
ILIRIA 02 mos dorezimi I vertetimit qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te
energjise elektrike te kontratave qe ka operatori ekonomik I regjistruar ne Shqiperi.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ANAKONDA” sh.p.k Gjirokaster,
Lagjia 18 shtatori, Ish shtepia e ushtarakeve, kati I dyte, se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 580.346,80 (pesëqind e tetëdhjetë mijë e treqind e dyzet e gjashtë lekë e
tetëdhjetë të qindat) është identifikuar si oferta e suksesshme.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore
Gjirokastër Rruga Nacionale Gjirokastër -Kakavie sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
580.347,50 (pesëqind e tetëdhjetë mijë e treqind e dyzet e shtatë lekë e pesëdhjetë të qindat), siç
parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.10.2015
Ankesa: ka
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ka marrë përgjigje në datë 26.10.2015 nga Vendimi nr
667/2015 date 26.10.2015 I Komisioni te Prokurimit Publik

DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KORCE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për: Operatorinekonomik Enginiering Global Solution shpk
NIPT: L 22302014G
Adresa:Rruga e Kavajes Nd 124 hyrja 10 Tirane
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim.
Përshkrim i shkurtër i kontratës:” Pajisje teknologjike per shtepite e mbeshtetura Mimoza1+
Mimoza2”
Fondi limit: 2.576.500( dy milion e peseqind e shtatedhjete e gjashte mije e peseqind) leke pa
TVSH
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):Nuk ka
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në kete procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat
përkatëse të ofruara:
1.Operatori ekonomik : “ Bolt” numri i NIPT-it
J 96822229 J
Adresa: Nj bashkiake Nr 3 Rr: Dritan Hoxha, Blloku Gintash , prane Gjimnazit Aleks Buda,
Laprake.
Vlera: 2 .458. 000 ( dy milion e katerqind e pesedhjete e tete mije) leke pa TVSH

2. Operatori ekonomik:“Enginiering Global Solution sh.p.k” ,numri i NIPT-it
L 22302014G
Adresa: Rruga e Kavajes Nd 124 hyrja 10 Tirane
Vlera; 2. 344 .380 ( dy milone e treqind e dyzete e kater mije e treqinde e tetedhjete ) leke pa
TVSH
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3.Operatori Ekonomik: “ Paera”
Operatori ekonomik: “ PC-STORE” me nipt L 01606034 A
Adresa: Rruga e Dibres, Vila nr 53 kati i I.
Ky operator nuk ka paraqitue formularin e ofertes
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
Emri i plotë i shoqërisë
1. PC- STORE
Arsyeja e skualifikimit e ketij operatori eshte:
Mos plotesimi i te gjitha kritereve te vendosuar ne DT, mungon formulari i ofertes
2.PAERA
Aresyeja e skualifikimit eshte mungesa e plote e dokumentacionit te kerkuar nga Autoriteti
Kontraktor.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:
1.Emri i plotë i shoqërisë “ ENGINIERING GLOBAL SOLUTION” numri i NIPT-it
L
22302014G
Vlera ( 2 344 380 ( dy milone e treqonde e dyzete e kater mije e treqinde e tetedhjete ) leke pa
TVSH
2. Operatori ekonomik BOLT” me nr NIPT J 96822229 J
Vlera: 2 458 000 ( dy milion e katerqinde e pesedhjete e tete mije) leke pa TVSH
Renditja perfundimtare tregoi:
Ne vend te pare eshte Operatori ekonomik“ ENGINIERING GLOBAL SOLUTION“(EGS) me
vlere2 .344. 380 ( dy milone e treqind e dyzete e kater mije e treqinde e tetedhjete ) leke pa TVSH
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor,Drejtoria Rajonale e Shendetesise
Korce( Sektori i Prokurimeve)dokumentacionin ligjor te kerkuar ne DST ; kopjen e nenshkruar te
formularit te kontrates dhe sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,brenda 5
ditëve nga dita e marrjes/publikimittë këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :21/10/2015
Ankesa: nuk ka pasur

BASHKIA DEVOLL
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
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Data 29.10.2015 ref 50
Për: MORAVA – L me adrese Drenove, Korçe, NIPT K33914013J
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim – mallra, Prokurim elektronik
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje dru zjarri per Bashkine Devoll , Njesite Administrativedhe
Institucionet shkollore”
Fondi limit :5.091.700(pese milion e nentedhjete e nje mije e shtateqind)lek pa tv.sh
Burimi i Financimit Granti +Te ardhura
Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “ Blerje dru zjarri per Bashkine Devoll , Njesite
Administrative dhe Institucionet shkollore” .
Kohezgjatja e kontrates 20 dite qe nga dita e lidhjes se kontrates.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [12.10.2015] [Nr. 40]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
MORAVA – L me adrese Drenove, Korçe,
NIPT K33914013J
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 5.091.700(pese milion e nentedhjete e nje mije e shtateqind)lek pa tv.sh
(me numra dhe fjalë)
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Nuk ka ofertues te tjere
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë MORAVA – L me adrese Drenove,
Korçe, NIPT K33914013J se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 5.091.700(pese
milion e nentedhjete e nje mije e shtateqind) lek pa tv.sh është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Devoll - Devoll, Qarku Korce ,Lgjia nr 1, Ruga
24 Tetori, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 ditëve nga
dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
Ankesa: ka ose jo NUK KA

AGJENCIA KOMBETARE E SHOQERISE SE INFORMACIONIT
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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për: Operatorin Ekonomik
NIPT: L11712002T

“IKUBINFO” Sh.p.k.

Proçedura e prokurimit:“Procedurë e Hapur” Elektronike.
Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Përmirëso Qytetin”.
Kriteret e përzgjedhjessëfituesit:
çmimimëiulëtX
ofertaekonomikishtmë e favorshme
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
“IkubINFO”

Ofertë = 36,370,000 lekëpa TVSH

“FORENSIC-LAB”

Nuk ka paraqitur oferte.

Janës’kualifikuaroperatorëtekonomiktëmëposhtëm:
“FORENSIC-LAB”
Nuk ka paraqitur oferte.
Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, informojmëbashkimin e operatorëve“IkubINFO” se
oferta e paraqitur me njëvlerëtëpërgjithshmeprej36,370,000 (tridhjetë e gjashtë milion e treqind e
shtatëdhjetë mijë) leke pa tvsh,ështëidentifikuarsioferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeniiluturtëparaqisnipranëAgjencisëKombëtaretëShoqërisësëInformacionitme
adresëRruga “Papa GjonPali II” Nr 3, Tiranë,sigurimin e kontratës, siçparashikohetnëdokumentat e
tenderit, brenda5ditëvengadita e marrjes/publikimittëkëtijnjoftimi.
Nërast
se
nukpajtoheni
me
këtëkërkesë,
osetërhiqeninganënshkrimiikontratës,
do
tëkonfiskohetsigurimiiofertëssuajsiçparashikohetnënenin 58 tëLigjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Përprokuriminpublik”, indryshuar.
NjoftimiiKlasifikimitështëbërënëdatë21.10.2015.
Nukështëparaqiturankesëngaoperatorëtekonomik.

AGJENCIA KOMBETARE E SHOQERISE SE INFORMACIONIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për: Operatorin Ekonomik
“INTECH+” & “INFOSOFT SYSTEMS” (Bashkim operatorësh ekonomik)
NIPT: J61827004B &J61820021C
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Proçedura e prokurimit:“Procedurë e Hapur” Elektronike.
Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Mirëmbajtja e sistemeve Oracle Audit Valut (përfshirë
mirëmbajtjen për periudhën dy vjecare”.
Kriteret e përzgjedhjessëfituesit:
çmimimëiulëtX
ofertaekonomikishtmë e favorshme
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
“Intech & Infosoft Sytem”
Ofertë = 9.609.000 (nëntëmilion e gjashtëqind e nëntë mijë) lekë pa tvsh.
“FORENSIC-LAB”
Nuk ka paraqitur oferte.
Janës’kualifikuaroperatorëtekonomiktëmëposhtëm:
“FORENSIC-LAB”
Nuk ka paraqitur oferte.
Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, informojmëbashkimin e operatorëve“Intech+”
&“Infosoft Systems” se oferta e paraqitur me njëvlerëtëpërgjithshmeprej9.609.000 (nëntëmilion e
gjashtëqind e nëntë mijë) leke pa tvsh,ështëidentifikuarsioferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeniiluturtëparaqisnipranëAgjencisëKombëtaretëShoqërisësëInformacionitme
adresëRruga “Papa GjonPali II” Nr 3, Tiranë,sigurimin e kontratës, siçparashikohetnëdokumentat e
tenderit, brenda5ditëvengadita e marrjes/publikimittëkëtijnjoftimi.
Nërast
se
nukpajtoheni
me
këtëkërkesë,
osetërhiqeninganënshkrimiikontratës,
do
tëkonfiskohetsigurimiiofertëssuajsiçparashikohetnënenin 58 tëLigjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Përprokuriminpublik”, indryshuar.
NjoftimiiKlasifikimitështëbërënëdatë21.10.2015.
Nukështëparaqiturankesëngaoperatorëtekonomik.

OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Per shoqerine: START CO me NIPT L11614001S dhe me adrese: Rruga “Irfan Tomini”, ndertesa 9
kateshe, kati I, prane kafe COCO BAR, Tirane.
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Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Automate per nevoja te OSHEE sh.a”, me fond limit prej
83,375,000 (tetedhjete e tre milion e treqind e shtetedhjete e pese mije) lekë pa TVSH, me afat
levrimit prej 21 (njezet e nje) dite nga data e nenshkrimit te kontrates.
Publikime të mëparshme: ka patur
Buletini i Njoftimeve Publike Nr 36 date 14.09.2015.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
BO: ABS shpk me NIPT K21710002J & RADE CONCER TEP dooel shpk me NIPT 6095968 ka
paraqitur nje oferte ekonomike prej 73,811,900 (shatedhjete e tre milion e teteqind e njembedhjete
mije e nenteqind) leke pa TVSH.
START CO shpk me NIPT L11614001S ka paraqitur nje oferte ekonomike prej 82,285,000
(tetedhjete e dy milion e dyqind e tetedhjete e pese mije) leke pa TVSH.
BO: ACI MOBILE shpk me NIPT K12120003E & ACI ENGINEERING shpk me NIPT
L51609014F ka paraqitur nje oferte ekonomike prej 85,200,000 (tetedhjete e pese milion e dyqind
mije) leke pa TVSH.
NOVAMAT shpk me NIPT K81615002O ka paraqitur nje oferte ekonomike prej 75,345,000
(shtatedhjete e pese milion e treqind e dyzet e pese mije) leke pa TVSH.
R&R GROUP shpk me NIPT K81415001A nuk ka paraqitur oferte ekonomike
W.CENTER shpk me NIPT K63029402A nuk ka paraqitur oferte ekonomike
BO: POWER INDUSTRIES shpk me NIPT L51706022H & ALBAELETTRICA shpk me NIPT
J61826012K ka paraqitur nje oferte ekonomike prej 73,618,161 (shtatedhjete e tre milion e
gjhashteqind e tetembedhjete mije e njeqind e gjashtedhjete e nje) leke pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Shoqeria: WCENTER sh.p.k dhe Shoqeria R&R GROUP shpk nuk kane paraqitur oferte. Referuar
ligjit nr 9643 date 20.11.2006” Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Neni 4, pika 4, dhe VKM nr
914 date 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit”, seksioni i, neni 17, komisioni ka vendosur qe smund
te bej vleresimin e dokumentacionit financiar te ketyre shoqerive.
BO: ABS shpk & RADE CONCER TEP dooel:
Ne DST, shtojca 8, kritere te vecanta per kaulifikim, pika 3 kapaciteti teknik, paragrafi 4 ku
shprehimisht thuhet: “Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese ISO 9001:2008 vetiake te
akredituar nga autoritete shteterore vendase ose te huaj i cili te verifikohet me dokumentacionin e
nevojshem, objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin qe prokurohet. (Tregetim dhe
mirmbajtje per pajisje dhe materiale elektrike)”, ky bashkim operatoresh nuk ka paraqitur akreditim
per certifikaten vetjake ISO 9001-2008 nga autorietet shteterore vendase ose te huaja.
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Ne shtojcen 8, kritere te vecanta per kaulifikim, pika 3 kapaciteti teknik, paragrafi 5 ku thuhet: “Ne
menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara, operatori
ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogun/et ose fragmente te katalogut/eve te prodhuesit/ve te
mallrave objekt prokurimi, ne te cilet te tregohen dhe te specifikohen qarte mallrat qe do te
ofrohen.(Fragmentet e katalogut/ve duhet te tregojne lehtesisht, qarte qe jane pjese katallogu, si dhe
cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin, te perkthyer ne shqip)”, dokumenatcioni i paraqitur nga
BO si: test raportet, deklaratat e konformitetit, certifikata EMC, vertetimi bankar, kataloget dhe
kontratat e ngjashme nuk jane te perkthyera dhe te noteruara sipas kerkeses se AK.
Gjithashtu per test raportet, deklaratat e konformitetit, certifikaten EMC, vertetimin bankar,
kataloget dhe kontratat e ngjashme, te cilat jane te leshuara jashte territorit te repulikes se
Shqiperise, mungojne vulat apostile.

Ne shtojcen 8, kritere te vecanta per kaulifikim, pika 2.3.1 Përvoja te mëparshme, germa (a),
paragrafi 1 ku citohet: “Certifikate Origjine”, ne dokumenatcionin e paraqitur nga BO mungon
certifikata e origjines per mallrat qe jane objekt prokurimi.
Ne specifikimet teknike per automat tre fazor me tre pole për panelet e tensionit të ulët në kabinat e
transformimit. MCCB, pika 4 Qëndrushmëria ndaj cikleve të operimit, tabela 2, eshte kerkuar ne
zerin: “MCCB 400/230V 3ph, 800A dhe ne zerin: MCCB 400/230V 3ph, 1250A, 3P Numri i
cikleve të operimit elektrike eshte 6000”, ne oferten ekonomike, ky bashkim operatoresh ka
paraqitur cikle elektrike MCCB 400/230V 3ph, 800A dhe MCCB 400/230V 3ph, 1250A, 3P me
numer cikli të operimit elektrik prej 3000.
Ne DST, 3 projektimi dhe materialet, pika 3.2 Parametrat nominal të punës ne paragrfain 4 ku
citohet: “Tensioni i qendrushmerise impulsiv (Uimp) 8 kV”, ne oferten ekonomike te paraqitur nga
ky bashkim operatoresh eshte UIMP = 6kA.
Gjitahshtu ne piken 3, paragrafi 7 ku citohet: “Ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me
specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese nga
nje moster per cdo ze ne preventi (sipas DST)”, bashkimi i operatoreve nuk ka paraqit mostra per
prodiktet MCCB 160A, 400A, ,800A, MCB 63A, 80A dhe 100A.
Shoqeria NOVAMAT shpk:
Ne shtojcen 8, kritere te vecanta per kaulifikim, pika 3 kapaciteti teknik, paragrafi 4 ku
shprehimisht thuhet: “Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese ISO 9001:2008 vetiake te
akredituar nga autoritete shteterore vendase ose te huaj i cili te verifikohet me dokumentacionin e
nevojshem, objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin qe prokurohet. (Tregetim dhe
mirmbajtje per pajisje dhe materiale elektrike)”, ky bashkim operatoresh nuk ka paraqitur akreditim
per certifikaten vetjake ISO 9001-2008 nga autorietet shteterore vendase ose te huaja.
Sipas DST, shtojca 12 “Sasia dhe grafiku i levrimit”, operatori ekonomik nuk ka paraqitur kete
shtojce.
Gjithashtu ne shtojcen 8 te kriteret e vecanta per kualifikim, pika 3 kapacitetet teknike, paragrafi 1,
ku citohet: “OE duhet te paraqese test raportet per produktet ne perputhje me standartet IEC 60898
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dhe IEC 60947-1-2”, opartori ekonomik nuk ka paraqitur test raportet per produktet e MCCB 400A,
630A, 800A dhe 1250A sipas kerkesave te Autoritetit Kontraktor.
Te pika 2.3.1 Përvoja te mëparshme, germa (a), paragrafi 1 ku citohet: “Certifikate Origjine”, ne
dokumenatcionin e paraqitur nga operatori mungon certifikata e origjines per mallrat qe jane objekt
prokurimi.
Ne specifikimet teknike per automat tre fazor me tre pole për panelet e tensionit të ulët në kabinat e
transformimit. MCCB, pika 4 Qëndrushmëria ndaj cikleve të operimit, tabela 2, eshte kerkuar ne
zerin: “MCCB 400/230V 3ph, 800A dhe ne zerin: MCCB 400/230V 3ph, 1250A, 3P Numri i
cikleve të operimit elektrike eshte 6000”, ne oferten ekonomike, ky bashkim operatoresh ka
paraqitur cikle elektrike MCCB 400/230V 3ph, 800A dhe MCCB 400/230V 3ph, 1250A, 3P me
numer cikli të operimit elektrik prej 4500.
BO: POWER INDUSTRIES shpk & ALBAELETTRICA shpk:
Ne piken 3, te paragrafi 7 ku citohet: “Ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet
teknike dhe standartet e kerkuara, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese nga nje moster per
cdo ze ne preventi (sipas DST)”, bashkimi i operatoreve nuk ka paraqit mostra per produktet
MCCB 250A, 400A, 630A, 800A, 1250A, MCB, 80A dhe 100A.
Ne shtojcen 8, kritere te vecanta per kaulifikim, pika 3 kapaciteti teknik, paragrafi 5 ku thuhet: “Ne
menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara, operatori
ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogun/et ose fragmente te katalogut/eve te prodhuesit/ve te
mallrave objekt prokurimi, ne te cilet te tregohen dhe te specifikohen qarte mallrat qe do te
ofrohen.(Fragmentet e katalogut/ve duhet te tregojne lehtesisht, qarte qe jane pjese katallogu, si dhe
cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin, te perkthyer ne shqip)”,ne dokumenatcionin e paraqitur
nga BO nuk percaktohen ciklet elektrike te MCCB dhe MCB, sipas kerkeses se AK.
BO: ACI MOBILE shpk & ACI ENGINEERING shpk
Ne piken 3, paragrafi 7 ku citohet: “Ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet
teknike dhe standartet e kerkuara, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese nga nje moster per
cdo ze ne preventi (sipas DST)”, bashkimi i operatoreve nuk ka paraqit mostra per produktet per
MCCB 800A dhe 1250A.
Gjithashtu ne shtojcen 8, kritere te vecanta per kaulifikim, pika 3 kapaciteti teknik, paragrafi 4 ku
shprehimisht thuhet: “Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese ISO 9001:2008 vetiake te
akredituar nga autoritete shteterore vendase ose te huaj i cili te verifikohet me dokumentacionin e
nevojshem, objekti i se ciles te jete ne perputhje me objektin qe prokurohet. (Tregetim dhe
mirmbajtje per pajisje dhe materiale elektrike)”, ky bashkim operatoresh nuk ka paraqitur akreditim
per certifikaten vetjake ISO 9001-2008 nga autorietet shteterore vendase ose te huaja.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se shoqeria START CO me adrese:
Rruga “Irfan Tomini”, ndertesa 9 kateshe, kati I, prane kafe COCO BAR, Tirane NIPT
L11614001S. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 82,285,000 (tetedhjete e dy
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milion e dyqind e tetedhjete e pese mije) leke pa TVSH. pikët totale të marra (100) është
identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht,
jeni
i
lutur
të
paraqisni
pranë
OSHEE
sh.a
me adrese: Rr. Andon Zako Çajupi, Pll. Conad, Kati III, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.10.2015
Ankesa nuk ka patur.

BASHKIA CERRIK
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për: [Elezi sh.p.k.]
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Karburant per mjetet e transportit dhe ngrohje per
institucionet ne vartesi te bashkise me vlere 1474000 (njemilion e katerqind e shtatedhjete e kater
mije) leke pa tvsh me afat deri ne 31.12.2015.]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [05.10.2015] [Numri 39]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
Elezi sh.p.k.
K32803214P
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Marzhi i fitimit 9 % (nente Perqind)
(me numra dhe fjalë)
Orti Oil sh.p.k.
L33514204L
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Marzhi i fitimit 11 % (njembedhjete Perqind)
(me numra dhe fjalë)
A&T sh.a.
L32320008H
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Marzhi i fitimit 11.9 % (njembedhjete presje nente Perqind)
(me numra dhe fjalë)
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
S’ka
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Elezi sh.p.k. me adrese Shtermen,
Elbasan se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej Marzhi i fitimit 9% (nente Perqind)
per fondin me vlere 1474000 (njemilion e katerqind e shtatedhjete e kater mije) leke pa tvsh është
identifikuar si oferta e suksesshme.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Cerrik sigurimin e kontratës, siç parashikohet
në dokumentat e tenderit, brenda 10 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. Në rast se
nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi
i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej Marzhi i fitimit 11%
(njembedhjete Perqind), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015
Ankesa: Jo
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: GTS Shpk me NIPT J61905015B Adresa : Tirane, Vaqarr,
Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Lot/Princip Aktiv

Forme/Do
za

Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840
Lot4 Ceftazidime

1 gr

2800

Fondi
Limit

622,240
624,906
626,942
640,360

100 gm/
Lot5 Ciprofloxacine
10 ml
13650 651,105
1
gram
Lot6
Ampicilline
15000
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sodium

666,600

Megapharm
Omega
Pharma
Aldosch
Farma

N
K51612031
J
J61814028
F
L01529009
P
K31503045
V

GTS

J61905015
B

3,152,474

Trimed

K51612031
J

1,132,600

Vinipharma

J71315004
T

1,407,770

Intermed

J71424020
D

1,443,520

Trimed
250 ml

Lot7 Sevofluran

1 gr

Lot8 Ceftriaxone
Lot9 Glucose
Lot10
Oksigjen
lengshem (litra)

5%-500ml

30

644,771

7070

691,800

7000

725,830

i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
H2O= 0.06
3,154,27
vpm)
20905 4

Lot11 Haloperidol

Lot12 Metronidazole

20
mg/10ml
500 mg 100 ml

7000

1,410,15
11900 0

25 mg/2ml
Lot13 Prednisolone

8320
litra

Lot14 Oksigjen gaz

Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)
Lot17
Human
Antitetanus
imunnoglobuline

1 gr

1,134,00
0

1,444,01
9

1,648,08
42000 0

GTS

1,853,40
22750 7

Incomed
Omega
Pharma

J61905015
B
K91530017
T
L01529009
P

585,000
600,000
644,760
685,790
722,400

1,638,000
1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml

249
IU/1ml

140

3,869,60
0

Lekli

J81624501
L

3,869,600

3829

4,523,50
4

Medicamen
ta

K41420001
V

4,518,220
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4,829,34
49400 4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me
5000UIpeshe molekulare te
0.2ml
vogel(Dalteparine)

5,731,15
9

5,888,20
14750 0

K01515004
Edna Farma T
J71424020
Intermed
D
K91530017
Incomed
T

Megapharm

J61814028
F

4,791,800
4,071,900
pa oferte

5,870,500

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë GTS Shpk me NIPT J61905015B
Adresa : Tirane, Vaqarr, se për oferten e paraqitur për Lot.10 me vlerë në total 3,152,474.0 (tre
milion e njëqind e pesëdhjetë e dy mijë e katërqind e shtatëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH,
, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015

MINISTRIA E SHENDETESISE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data]
Për: Bashkimin e operatoreve: GTS Shpk me NIPT J61905015B Adresa : Tirane, Vaqarr, dhe
Messer Albagaz Shpk me NIPT K78317002F Tirane, Autostrada Tirane-Durres, Km 4.5 me
perfaqesues: GTS Shpk me NIPT J61905015B
Procedura e prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike- mallra, Ref: 396/14.09.2015;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje barna për nevoja spitalore shtese deri ne fund te vitit 2015
”
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Fondi limit në total: 41.380.291 (dyzet e një milion e treqind e tetedhjetë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë e një) Lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit 2015/shpenzime.
Data e zhvillimit të tenderit: 09.10.2015
Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri në 15.12.2015 sipas grafikut te
përcaktuar në specifikimet teknike
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
Forme/Do
za

Lot/Princip Aktiv

Sasia

351-400
Lot1 Lende kontrasti mg/ml,
per CT
140
Lot2 Mannitol
20%-250
ml
3125
Lot3
Imipenem + 500 mg+
Cilastatine
500 mg
840
1 gr

Lot4 Ceftazidime

Ampicilline

Lot7 Sevofluran
Lot8 Ceftriaxone
Lot9 Glucose
Lot10
Oksigjen
lengshem (litra)

Lot11 Haloperidol

622,240
624,906
626,942
640,360

100 gm/
10 ml
13650 651,105

Lot5 Ciprofloxacine

Lot6
sodium

2800

Fondi
Limit

1 gram
15000 666,600
250 ml
1 gr
5%-500ml

30

644,771

7070

691,800

7000

725,830

i (O2=99.7
%;
CO=0.13
vpm;
CO2=0.11
vpm;
H2O= 0.06
3,154,27
vpm)
20905 4
20
mg/10ml

7000
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1,134,00
0

Ofertuesi

NIPT
J71424020
Intermed
D
K01515004
Edna Farma T
K21405001
Florfarma
N
J71424020
Intermed
D
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
K21405001
Florfarma
N
K51612031
Trimed
J
J61814028
Megapharm F
Omega
L01529009
Pharma
P
Aldosch
K31503045
Farma
V

Oferta
424,760
560,000
623,438
588,000
638,400
648,375
585,000
600,000
644,760
685,790
722,400

GTS

J61905015
B

3,152,474

Trimed

K51612031
J

1,132,600
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Lot12 Metronidazole

500 mg 100 ml
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1,410,15
11900 0

25 mg/2ml
Lot13 Prednisolone

8320
litra

Lot14 Oksigjen gaz

Lot15
Cefazoline
sodium
Lot16 Human plasma
proteins
there
of
immunoglobuline
at
least
95
%+immunoglobuline
m(igm)+immunoglobul
ine
a(iga)+immunoglobulin
e g(igg)
Lot17
Human
Antitetanus
imunnoglobuline

Lot18 Sodium Chloride

1 gr

1,444,01
9

Vinipharma

J71315004
T

1,407,770

Intermed

J71424020
D

1,443,520

1,648,08
42000 0

GTS

1,853,40
22750 7

Incomed
Omega
Pharma

J61905015
B
K91530017
T
L01529009
P

1,638,000
1,683,500
1,842,750

50 mg+6
mg+
6
mg+
38
mg / 1 ml50 ml

249
IU/1ml
0.9%- 500
ml

140

3,869,60
0

Lekli

J81624501
L

3,869,600

3829

4,523,50
4

Medicamen
ta

K41420001
V

4,518,220

4,829,34
49400 4

Lot19 Lende kontrasti 351-400
per CT
mg/ml,
700
Lot20 Heparine me
5000UIpeshe molekulare te
0.2ml
vogel(Dalteparine)

5,731,15
9

5,888,20
14750 0

K01515004
Edna Farma T
J71424020
Intermed
D
K91530017
Incomed
T

Megapharm

J61814028
F

4,791,800
4,071,900
pa oferte

5,870,500

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Incomed për Lot.19 Lende kontrasti per CT- Nuk ka dorezuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar
sipas kritereve te DST
Edna – Farma për Lot.1 Lende kontrasti per CT – Bar i paregjistruar. Ekziston bar i regjistruar per
kete Lot.
Lekli për Lot.16 Human Plasma proteins... – Bar i paregjistruar. Nuk ka paraqitur deklaraten per
barnat e paregjistruar sipas kerkesave te DST.
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e operatoreve: GTS Shpk me
NIPT J61905015B Adresa : Tirane, Vaqarr, dhe Messer Albagaz Shpk me NIPT K78317002F
Tirane, Autostrada Tirane-Durres, Km 4.5 me perfaqesues: GTS Shpk me NIPT J61905015B, se
për oferten e paraqitur Lot.14 me vlerë në total 1,638,000.0 (një milion e gjashtëqind e tridhjetë e
tetë mijë) Lekë pa TVSH,

, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.10.2015

SH.A POSTA SHQIPTARE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data 30.10.2015
Nga:
Adr.:

Autoriteti Kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a.,
Rruga “Reshit Çollaku” Nr. 4, Tirane

Për:
Adr.:

Operatorit ekonomik “Ernisa - S” sh.p.k. NIPT K14610001D
Sheshi i Bashkisë, Pallati 1, Kati 2, Zyra 3, Korçë.

Procedura e prokurimit: Referuar Urdherit te Prokurimit Nr. 20, datë 28.07.2015 me objekt:
“Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A” Loti i XI-të: Qarku
Korçë, me fond limit 986.391 (nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e nëntëdhjetë e një)
Lekë, me procedurë prokurimi ”të hapur”, në formë elektronike, që u zhvillua me datë 21.09.2015,
ora 10.00, [Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të
kategorisë 1.3.A”, Loti i XI-të: Qarku Korçë, me kohezgjatje kontrate, 7 (shtatë) muaj kalendarik.
Fondi Limit: 986.391 (nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e nëntëdhjetë e një) Lekë.
Burimi i financimit: Financuar nga te ardhurat e shoqerise Posta Shqiptare sh.a.
Data e zhvillimit të procedures së prokurimit: 21.09.2015
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Date [Numri ]
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë keta ofertues me ofertat ekonomike si vijon:
Operatori “Security Korça” sh.p.k. NIPT L43907002Hme vlerë të ofertës 824.398,05 (tetëqind e
njëzet e katër mijë treqind e nëntëdhjetë e tetë presje zero pesë) Lekë.
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Operatori “Vaso Security” sh.p.k. NIPT K23711001K me vlerë të ofertës 829.045,5 (tetëqind e
njëzet e nëntë mijë e dyzet e pesë presje pesë) Lekë.
Operatori “Ernisa - S” sh.p.k. NIPT K14610001D me vlerë të ofertës 852.602,52 (tetëqind e
pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e dy presje pesëdhjetë e dy) Lekë.
Operatori “Eurogjici-Security” sh.p.k. NIPT K31929010K me vlerë të ofertës 852.602,52 (tetëqind
e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e dy presje pesëdhjetë e dy) Lekë.
Operatori Operatori “Nazeri” sh.p.k. NIPT K31422029Q me vlerë të ofertës 848.577,45 (tetëqind e
dyzet e tetë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e shtatë presje dyzet e pesë) Lekë.
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
Operatori “Nazeri” sh.p.k. NIPT K31422029Q për arsye se:
Nuk permbushet pika 2.2.3 e shtojca 7, te dokumentave standarte te tenderit pasi nuk eshte paguar
muaji Korrik
Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike, rezulton se nuk janë parashikuar të gjitha detyrimet ligjore pasi
në kundërshtim me Kodin e Punës dhe Rekomandimin datë 01.04.2015 të APP_së dhe KPP_së nuk
është parashikuar leja e zakonshme.
Operatori “Security Korça” sh.p.k. NIPT L43907002H për arsye se:
Nuk permbushet pika 2.2.3 e shtojca 7, te dokumentave standarte te tenderit pasi nuk eshte paguar
muaji Qershor dhe Korrik.
Nuk permbushet pika 2.3.6 e shtojca 7, te dokumentave standarte te tenderit, pasi nuk ka paraqitur
Çertifikate profesjonale per ushtrim profesioni te rojes per jo me pak se numri qe kerkohet.
Nuk permbushet pika 2.3.7 e shtojca 7, te dokumentave standarte te tenderit, pasi Qendra e
Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrim aktiviteti eshte e pa çertifikuar, mungojnë faturat e blerjes
te pajisjeve për Qendër të Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrim aktiviteti.
Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike, rezulton se nuk janë parashikuar të gjitha detyrimet ligjore pasi
në kundërshtim me Kodin e Punës dhe Rekomandimin datë 01.04.2015 të APP_së dhe KPP_së nuk
është parashikuar leja e zakonshme.
Operatori “Vaso Security” sh.p.k. NIPT K23711001K për arsye se:
Nuk permbushet pika 2.2.3 e shtojca 7, te dokumentave standarte te tenderit pasi nuk eshte paguar
muaji Korrik
Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike, rezulton se nuk janë parashikuar të gjitha detyrimet ligjore pasi
në kundërshtim me Kodin e Punës dhe Rekomandimin datë 01.04.2015 të APP_së dhe KPP_së nuk
është parashikuar leja e zakonshme.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin “Ernisa - S” sh.p.k. NIPT
K14610001D, Adr. Sheshi i Bashkisë, Pallati 1, Kati 2, Zyra 3, Korçë, [emri dhe adresa e ofertuesit
të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me vlerë të ofertës 852.602,52 (tetëqind e pesëdhjetë e dy
mijë e gjashtëqind e dy presje pesëdhjetë e dy) Lekë, [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe
shifra] është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Posta Shqiptare Sh.a. Terminal Center, Kthesa e
Kamzes, Tiranë, zyra prokurimeve, kati III [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e
kontaktit] kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij
njoftimi.
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me vlere
852.602,52 (tetëqind e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e dy presje pesëdhjet e dy) Lekë, [vlera
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet
publike nr. 9643 date 20.11.2006.
Është bërë njoftimi i klasifikimit të ofertave me datë 25.09.2015.
Ankesa: ka ose jo:
Brenda afateve ligjore ka patur ankesa nga operatorët ekonomik të skualifikuar “Eurogjici Security” sh.p.k., “Ernisa S” sh.p.k., “Vaso Security” sh.p.k. dhe ”NAZERI 2000” sh.p.k.
Në zbatim të ligjit 9643 “Për Prokurimet Publike” janë trajtuar ankesat dhe u është kthyer përgjigje
operatorëve ankimues.
Operatorët ankimues “Eurogjici - Security” sh.p.k., “Ernisa S” sh.p.k., “Vaso Security” sh.p.k. duke
mos u pajtuar me autoritetin kontraktor, kanë ankimuar vendimin e autoritetit kontraktor pranë
KPP-së.
Pas trajtimit të ankesave, Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin Nr. 655 prot. Datë
14.10.2015 ka vendosur, të pranojë ankesat e operatorëve “Eurogjici-Security” sh.p.k. NIPT
K31929010K dhe “Ernisa - S” sh.p.k. NIPT K14610001D duke urdhëruar Autoritetin Kontraktor të
bëjë kualifikimin e operatorit ankimues.
Autoriteti Kontraktor ka bërë rivlersimin e ofertave duke kualifikuar ofertat e opëratorëve
“Eurogjici-Security” sh.p.k. NIPT K31929010K dhe “Ernisa - S”.
Oferta fituese është hedhur me short.

DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KORCE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Nga: Autoriteti kontraktor,Adresa,nr.tel.
Drejtoria Rajonale e Shendetesise Korce ,Adresa: : Rruga” Kico Drenova”,Lagj.nr.15
Tel/fax 08242800
Drejtuar:
Loti I”Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura
Mimoza1, Mimoza 2, (
dollape,karige,kolltuqe,tavolinakoshaetazhere…),Operatoritekonomik “SHAGA”shpk me NIPT:
J96822229JAdresa: RrugaHamdiPepa, ishparku i Industriseme oferteekonomike: 3,498,315 (
tremilione e katerqinde e nentedhjete e tetemije e treqind e pesembedhjete) leke pa TVSH
Loti II”Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura Mimoza1, Mimoza 2, (tapeta, perde,
piktura,pasqyra.)
Anulluar per mungesekonkurence
Loti III”Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura Mimoza1, Mimoza 2, ( kompjutera,printera)
,Operatorinekonomik Pc-store me NIPT: L01606034 Adresa: Rruga e Dibres, Vila Nr. 153 kati
I,me oferte ekonomik:451.500( katerqinde e pesedhjete e njemije e peseqinde) leke pa TVSH
Loti IV “Pajisje mobilimi per shtepite e mbeshtetura Mimoza1, Mimoza 2,
(televizore,frigorifere,aparat telefoni)
Anullim per mos plotesim te kritereve te vendosura ne DST( ka marre pjese nje ofertues)
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Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”PajisjeMobilimi per shtepite e mbeshtetura Mimoza1+ Mimoza2”
Lloji I procedures: ” Procedure e hapur,memjeteelektronike”
Fondi limit ne total:7.224.388 ( shtatemilion e dyqind e njezete e katermije e treqinde e tetedhjete e
tete) leke pa TVSH e ndare ne lotesi me poshte:
Loti
I”Pajisjemobilimi
per
shtepite
e
mbeshteturaMimoza1,
Mimoza
2,
(
dollape,karige,kolltuqe,tavolinakoshaetazhere…), me fond limit: 4.371.088 ( katermilion e treqind e
shtatedhjete e njemije e tetedhjete e tete) lek pa TVSH
Loti II””Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura Mimoza1, Mimoza 2 , (tapeta, perde,
piktura,pasqyra.) me fond limit 1.437.800 ( njemilion e katerqind e tridhjete e shtatemije e
teteqinde) lek pa TVSH
Loti III””Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura Mimoza1, Mimoza 2, ( kompjutera,printera)
me fond limit 515.000 ( peseqinde e pesembedhjetemije) lek pa TVSH
Loti IV “”Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura
Mimoza1, Mimoza 2,
(televizore,frigorifere,aparattelefoni) me fond limit 900.500( nenteqindemije e peseqind) lek pa
TVSH.
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 15.10.2015 ora 11:00
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
Per Loti I”Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura Mimoza1 &Mimoza 2,
dollape,karige,kolltuqe,tavolinakoshaetazhere…),:

(

1.Operatori ekonomik “EMKO”,
numri i NIPT-itK 61424016 V
Çmimi pa TVSH 3.555.000 ( tre milione e peseqinde e pesedhjete e pese mije) leke pa TVSH
lekë.
2.Operatori ekonomik “ Roal “SH.P.K.,Çmimi pa TVSH 3.690.200 ( tremilione e gjashteqind e
nenetedhjetemije e dyqindeleke)
3.Operatori ekonomik“SHAGA” shpk,me NIPTJ 96822229 J”,vlera: 3,498,315 ( tremilione e
katerqinde e nentedhjete e tetemije e treqinde e pesembedhjete) leke pa TVSH
Per Loti II””Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura( Mimoza1, Mimoza 2), (tapeta, perde,
piktura,pasqyra.) nukpatiparaqiturinteresasnjeofertuesprandajdhekjo procedure u anullua.
PerLoti III””Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura( Mimoza1, Mimoza 2), (
kompjutera,printera):
1.Operatoriekonomik : PC – STORE” me NIPT L01606034 A,mecmim451.500( katerqinde e
pesedhjete e njemije e peseqinde) leke pa TVSH
Per Loti IV “”Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura( Mimoza1,
(televizore,frigorifere,aparattelefoni
1.Operatoriekonomik : PC – STORE” me NIPT L01606034 A,
Ky
operator
nukkishteparaqiturdokumentacionin
kerkuar(nukkishteparaqituroferteekonomike),Kjo procedure anullohet.
Jane skualifikuar operatoret ekonomike si me poshte:
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Per Loti I”Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura Mimoza1 &Mimoza 2, (
dollape,karige,kolltuqe,tavolinakoshaetazhere…),:
Operatoriekonomik“ EMKO “ shpk.
Ky
operator
nukplotesontegjithakriterete
vendosuara
ne
DT
ngaana
e
autoritetitkontraktordhekonkretishtnukkanparaqiturnjevertetimtegjendjesfinanciarenganjebankeqeve
rteton se shoqeriaka ne llogarirrjedhesenjeshumejo me pak se 10 % e vleres se fondit limit, kjo e
leshuarjo me vone se 5 diteperparahapjes se ofertave.
Duke ju referuar procedures se lart permendur ,informojme se:
Per Loti I” Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura
Mimoza1, Mimoza 2, (
dollape,karige,kolltuqe,tavolinakoshaetazhere…),Operatoritekonomik “ SHAGA “shpk me NIPT:
J96822229 JAdresa: RrugaHamdiPepa, ishparku i Industrise, me cmim3,498,315 ( tremilione e
katerqinde e nentedhjete e tetemije
e treqinde e pesembedhjete) leke pa
TVSHeshteidentifikuarsioferte e suksesshme
Per Loti II ”Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura( Mimoza1, Mimoza 2), (tapeta, perde,
piktura,pasqyra.)Anulluar per mungesekonkurrence
Per Loti III ” Pajisje mobilimi per shtepite e mbeshtetura( Mimoza1, Mimoza 2), (
kompjutera,printera), Operatori ekonomik PC – STORE” me NIPT L01606034 A, Adresa: Rruga e
Dibres, Vila Nr 153 kati I,me cmim 451.500( katerqinde e pesedhjete e njemije e peseqinde) leke
pa TVSH eshte identifikuar si oferte e suksesshme
Per Loti IV “” Pajisjemobilimi per shtepite e mbeshtetura( Mimoza1, Mimoza 2),
(televizore,frigorifere,aparattelefoni) Anulluar per mosplotesimtekriterevekualifikuesetevendosura
ne DST nga AK.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor,Drejtoria Rajonale e Shendetesise
Korce( Sektori i Prokurimeve)dokumentacionin ligjor te kerkuar ne DST ; kopjen e nenshkruar te
formularit te kontrates dhe sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.10.2015
Ankesa: PO

QENDRA E FURNIZIMIT MATERIALO TEKNIKE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
23.10.2015
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Për: “KTHELLA“ sh.p.k, Lezhë, Rrëshen, Rr. Shen Vinçenso De Pauolo, përballë varrezave të
qytetit Rreshen..
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riparimi dhe Meremetimi” i disa objekteve të QFMT-së. me
Afati i ekzekutimit deri më 20.12.2015
Fondi Limit: 9,992,130 (nëntëmilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e dymijë e njëqind e tridhjetë) lekë
pa TVSH
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nuk ka.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët, oferta ekonomikisht më e favorshme.
Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në këtë proçedurë një ofertues me vlerën përkatëse të ofertuar:
1. “KTHELLA“ sh.p.k me NUIS: J69303023D
Në vlerën: 9 297 661 lekë (Nëntëmilion e dyqind e nëntëdhjetë e shtatëmijë e gjashtëqind e
gjashtëdhjetë e një.)
2. ED KONSTRUKSION“ sh.p.k me NUIS: K61625001I
Në vlerën: 9 450 283 lekë (Nëntëmilion e katërqind e pesëdhjetëmijë e dyqind e tetëdhjetë e
tre.)
3. “HASTOÇI“ sh.p.k me NUIS: J62028009B
Në vlerën: 9 520 427 lekë (Nëntëmilion e pesëqind e njëzetëmijë e katërqind e njëzetë e
shtatë.)
4. ENNO“ sh.p.k me NUIS: J67902237R
Në vlerën: 9 790 197 lekë (Nëntëmilion e shtatëqind e nëndhjetëmijë e njëqind e nëntëdhjetë
e shtatë.)
5. “Shendelli“ sh.p.k me NUIS: K07924803N
Pa ofertë ekonomike
6. “ AVDULI“ sh.p.k me NUIS: J66703306O
Pa ofertë ekonomike
7. “THEOS“sh.p.k me NUIS: J618280056L
Pa ofertë ekonomike

Janë s‘kualifikuar ofetuesit e mëposhtëm:
1. “Shendelli“ sh.p.k me NUIS: K07924803N
Nuk plotëson asnjë kërkesë ligjore, teknike apo ekonomike.
2. “ AVDULI“ sh.p.k me NUIS: J66703306O
Nuk ka dorëzuar ofertën ekonomike, analizë çmimi dhe një pjesë të dokumentacionit teknik
e ligjor.
3. “THEOS“sh.p.k me NUIS: J618280056L
Nuk ka dorëzuar ofertën ekonomike.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “KTHELLA“ sh.p.k, se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 9 297 661 lekë (Nëntëmilion e dyqind e nëntëdhjetë e
shtatëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një.) është identifikuar si oferta e suksesshme.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendres se Furnizimit Materiale Teknike, sigurimin
e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, nga dita e marrjes të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, ne vlerën 9 297 661 lekë (Nëntëmilion e dyqind e nëntëdhjetë e shtatëmijë e
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një., siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike
Nr.9643 date 20.11.2006 ( i ndryshuar).
Njoftimi i klasifikimit është bërë me datë 15.10.2015
Ankesa: nuk ka

OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Nga:
Adresa:

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.)
Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga “Viktor Eftemiu”

Për:
Adresa:

“POWER INDUSTRIES” sh.p.k. NUIS L51706022H
Rruga “Irfan Tomini“ , Pallati G&P, Kati 1, Tiranë

Procedura e prokurimit: Proçedurë e hapur” me mjete elektronike
REF – Nr. UP. 2503/10 Prot. Datë 01.09.2015
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Zgjerim i rrjetit të telekomunikacionit”.
Kohëzgjatja e kontratës: 7(shtatë) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës.
Fondi Limit:

Burimi i financimit:

83,454,000 (tetëdhjetë e tre milion e katërqind e pesëdhjetë e katër
mijë) Lekë pa TVSH
Buxheti i shtetit:
Investim: X

 Të ardhura: X Grante, donacione, etj:
Shpenzim operativ:

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 01.10.2015
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike, Nr.36
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
Operatori Ekonomik: “COMMUNICATION PROGRESS” sh.p.k.
NUIS (NIPT) K01625001C.
-

Nuk paraqiti ofertë
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Operatori Ekonomik : “INTRACOM TELECOM ALBANIA” sh.p.k.
NUIS (NIPT) K12006001H
-

Nuk paraqiti ofertë

Operatori Ekonomik : “ POWER INDUSTRIES” sh.p.k.
NUIS (NIPT) L51706022H
-

Çmimi total i ofertës pa TVSH 82,000,000(tetëdhjetë e dymilion) Lekë

Janë skualifikuar:
1- OE “COMMUNICATION PROGRESS” sh.p.k., për arësye se nuk ka përmbushur asnjë
nga kriteret pranimit/kualifikimit si dhe udhëzimet për operatorët ekonomik kërkese e DT,
sepse me përjashtim të një dokumenti, Ekstrat i thjesht i Regjistrit Tregtar të shoqerisë, nuk
ka paraqitur asnjë dokument tjetër të kërkuar në këtë procedurë prokurimi përfshirë dhe
ofërtën ekonomike.
2- OE “INTRACOM TELECOM ALBANIA” sh.p.k., për arsye se nuk ka përmbushur asnjë

nga kriteret pranimit/kualifikimit si dhe udhëzimet për operatorët ekonomik kërkesë e DT,
sepse me përjashtim të një dokumenti, “Profili i Kompanisë”, nuk ka paraqitur asnjë
dokument tjeter të kërkuar në ketë procedurë prokurimi përfshirë dhe ofertën ekonomike.
Të kualifikojë:
OE “POWER INDUSTRIES “ sh.p.k me vlerë të ofertës 82,000,000 (tetëdhjetë e
dymilion) Lekë pa TVSH, sepse rezultoi të ketë të gjithë dokumentacionin e kërkuar të
ofertës konform kërkesave te përcaktuara në dokumentet e tenderit.
***
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë se: OE “POWER INDUSTRIES “
sh.p.k., me NUIS (NIPT) L51706022H, me seli Njësia Bashkiake Nr.5, Zona Kadastrale 8220,
Nr.Pasurie 6/258-N15, Rruga “Irfan Tomini“ , Pallati G&P, Kati 1, Tiranë për vlerën 82,000,000
(tetëdhjetë e dymilion) Lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Prokurimeve të OST sh.a., me adresë
Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga “Viktor Eftemiu”, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet
në dokumentet e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.
Në rast së nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të veprohet
siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit “Për prokurimet publike Nr.9643 datë 20.11.2006 (i
ndryshuar).
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.10.2015.
Ankesa: JO
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KESH SH.A
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për: “AUTOELITE sh.p.k ”, me Nr.NIPT. K67120001D me adresë në Shkodër.
Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur me mjete elektronike.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Autovetura për KESH sh.a.
Fondi limit: : 23,533,000 (Njëzet e tre milion e pesëqind e tridhjetë e tre mijë ) Lek pa TVSH.
Burimi i financimit: Me të ardhurat e vetë KESH sh.a.
Kontrata do të realizohet në një afat: 75 ditë.
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 36 datë 14.09.2015.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët.
Njoftojmë se kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1.
2.
3.

“AUTOELITE” sh.p.k me vlere të ofertës 21,900,000 lek pa TVSH.
“CLASSIC” sh.p.k me vlere të ofertës 21,180,000 lek pa TVSH.
“PORSCHE ALBANIA” sh.p.k , nuk ka paraqitur ofertë.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1- “CLASSIC” sh.p.k, skualifikohet pasi rezulton të ketë detyrime të pa paguara minimalisht dy
muaj, të energjisë elektrike, çka cila bie ndesh me kritetin 1.d të dokumentave të tenderit ku
parashikohet: “Kandidati ofertues duhet të dorëzoje: Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të
gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”.
Operatori Ekonomik “CLASSIC” sh.p.k., sipas autorizimit të prodhuesit dhe skedës teknike të
paraqitur në ofertë, do të furnizojë atuomjete Mitsubishi New Outlander 2.2 DID, model i ri
naftë. Skeda teknike e paraqitur në tender për këtë automjet nuk përputhet me specifikimet
teknike të kërkuar në dokumentat e tenderit.
2- PORSCHE ALBANIA sh.p.k pasi nuk ka paraqitur asnjë oferte ekonomike.
***
Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “AUTOELITE ”
sh.p.k me Nr.NIPT. K67120001D me adresë në Shkodër, Bushat KOSMAC, ne qendër ndertesë
private se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 21,900,000 Lek pa TVSH, është
identifikuar si oferta e suksesshme.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë KESH sh.a, Blloku “Vasil Shanto”, sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit
të këtij njoftimi.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 15.10.2015.
Ankesa:Jo.

DREJTORIA E ALUIZNIT TIRANE -1
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Datë 23/10/2015
Për: “KLODIODA” shpk
Procedura e prokurimit: Proçedurë e Hapur.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbimi i evidentimit faktik në terren i ndërtimeve pa leje.
Kohëzgjatja e kontratës: 70 ditë.
Fondi limit: 25,000,000 lekë pa TVSH
Burimi i Financimit: Të ardhurat.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. “Furgo
Albania”
shpk&
“Hazbiu
Projekt”
& 7200
lekë
”Infratransprojekt”shpk &”Gjeo-Vjosa”shpk
2. JV KLODIODA & TAULANT shpk
7500
lekë
3. Roalb Studio& Erald-G&C.E.C.Grup&HP Studio shpk
7600
lekë
4. JV “SPHAERA & AVE Consulting” shpk
7550
lekë
5. INVENT
0
leke
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
“ SPHAERA &AVE Consulting”.
• Nuk plotëson pikën 2 të shtojcës 7/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”numri i
punonjësve për muajin korrik
• Nuk plotëson pikën 3 të shtojcës 7 “Kriteret e Përgjithshme të pranimit / kualifikimit”
konkretisht ekstrakti i regjistrit tregtar i operatorit “SPHAERA” shpk leshuar nga QKR.
“.Roalb Studio& Erald-G&C.E.C.Grup&HP Studio shpk
• Nuk plotëson shkronjën c,pika 2 të shtojcës 7 “Kriteret e Përgjithshme të pranimit /
kualifikimit”
1. “Furgo” shpk
• Nuk plotëson shkronjën b,c,pika 1 të shtojcës 7 “Kriteret e Përgjithshme të pranimit /
kualifikimit”
• Nuk plotëson shkronjën ç të pikës 1 të shtojcës 7/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”
Formulari I ofertës I paraqitur nuk është dorëzuar sipas kërkesës CMIM/NJËSI
INVENT shpk
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Nuk Ka plotësuar asnjë nga kushtet e pergjithshme dhe te veçanta të kërkuara për këtë
procedurë prokurimi.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë JV KLODIODA & TAULANT shpk
përfaqësuar me prokurë të posacme nga “KLODIODA” shpk, me adresë Rruga e Barrikadave,
Nr.118, Kati 3 Zyra Nr.2, Tiranë, se oferta e paraqitur, me cmim për kat 7.500 lekë është
identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së ALUIZNI-t Tiranë -1, Rr. “ Skënder
Kosturi ”, ish Instituti Perime Patate, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit
të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007
“Për prokurimin publik”.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02/10/2015.
Ankesa të paraqitura:PO
• Ka marre pergjigje me dt 15.10.2015

AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE
formulari i gjatë i njoftimit të fituesit për procedurën e prokurimit “Blerje pajisjesh kompjuterike”
1. Autoriteti Kontraktor:
Adresa:
Tel:
Fax:

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore,
Bulevardi “Bajram Curri”, Blloku “Vasil Shanto”,
Tiranë Shqipëri
+355 (0) 42257117;
+355(0) 42257382

2. Procedura e prokurimit:

Procedurë kërkesë për propozim - Furnizim mallra

3. Objekti i prokurimit:

“Blerje pajisjesh kompjuterike”,

4. Fondi limit:

7.999.188 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë
mijë e njëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë, pa TVSH

5. Vlera e Shpallur fituese:

7.050.000 (shtatë milion e pesëdhjetë mijë) leke pa TVSH

6. Data e zhvillimit të tenderit:

05.10.2015, ora 09:00, në faqen zyrtare të web-it të APPsë, www.app.gov.al.

7. Operatori ekonomik
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“FASTECH” shpk, me adresë Rr. “Brigada VIII”, ndërtesa 8,
hyrja 16, Apartamenti 12, Tiranë, me numër Nipti
J81609010U

8. Operatorët ekonomik
pjesëmarrës në procedurë
dhe vlerat përkatëse
të ofruara:
• BNT ELEKTRONICS, me vlerë te ofertës ekonomike 7.175.336 (shtatë milion e njëqind e
shtatëdhjetë e pesë mijë e treqind e tridhjetë e gjashtë) lek pa TVSH;
• FASTECH, me vlerë të ofertës ekonomike 7.050.000 (shtatë milion e pesëdhjetë mijë) lek
pa TVSH;
• PC STORE, me vlerë te ofertës ekonomike 7.206.460 (shtatë milion e dyqind e gjashtë
mijë e katërqind e gjashtëdhjetë) lek pa TVSH;
• INFOSOFT SYSTEMS, me vlerë te ofertës ekonomike 7.155.300 (shtatë milion e njëqind
e pesëdhjetë e pesë mijë e treqind) lek pa TVSH;
• FORENCIS -LAB, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
9. Ofertues të s’kualifikuar:
• FORENCIS -LAB
10. Arsyet e skualifikimit të shoqërive pjesëmarrëse:
• FORENCIS -LAB, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike si dhe asnjë dokumentacion te
kërkuar sipas kritereve kualifikuese te DST.
11. Burimet e financimit:

Nga të ardhurat e institucionit (AKBN)

12. Njoftimi i klasifikimit është komunikuar në datë 06.10.2015 në faqen e webit të APP-së.
13. Ankesa: JO

Duke iu referuar procedurës së prokurimit elektronik, “Procedurë kërkesë për propozim”, furnizim
mallra, me objekt “Blerje pajisjesh kompjuterike”, me fond limit në total prej 7.999.188 (shtatë
milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë, pa TVSH, të
zhvilluar në datën 05.10.2015 ora 09:00, në faqen zyrtare të web-it të APP-së, www.app.gov.al,
mbështetur në neni 58 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
njoftoheni se oferta juaj në vlerën 7.050.000 (shtatë milion e pesëdhjetë mijë) lek pa TVSh, është
identifikuar si oferta e suksesshme. Njoftimi i klasifikimit është komunikuar në datë 06.10.2015, në
faqen e webit të APP-së.
Për sa më sipër, jeni të lutur të paraqisni pranë Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Blloku
“Vasil Shanto”, Tiranë, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës, sigurimin e kontratës në
vlerën 10% të ofertës suaj në total me tvsh dhe një kopje origjinale ose fotokopje të noterizuar të
gjithë dokumentacionit që keni paraqitur në mënyrë elektronike në faqen elektronike të
APP www.app.gov.al në datën 05.10.2015, ora 09:00.
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t’iu
konfiskohet sigurimi i ofertës.

BASHKIA MALËSI E MADHE, KOPLIK
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
23.10.2015
Për: [Curri shpk me adresë Shkodër, Koplik]
Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozime
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [me fondin e vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Malësi e
Madhe kërkohet që të bëhet mirëmbajtje e disa rrugëve të kësaj bashkie sipas preventivit të
punimeve. Afati kohor për ekzekutimin e kontratës është 1(nje) muaj nga data e lidhjes së
kontratës. Fondi limit për këtë procedurë është 4.999.981 leke pa tvsh.]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1.Curri shpk
J67902718S
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 4.907.241 (katermilion e nenteqind e shtatë mije e dyqind e dyzet e një) leke.
(me numra dhe fjalë)
2.Delia Impex shpk

K57123001R

Vlera ska paraqitur oferte
3.Miki Konstruksion
Emri i plotë i shoqërisë

ska ekstrakt QKR-je
numri i NIPT-it

Vlera : 4.952.950 (katermilion e nentëqind e pesedhjete e dy mije e nenteqind e pesedhjete) leke pa
tvsh.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1 Delia Impex shpk
Emri i plotë i shoqërisë
2 Miki Konstruksion
Emri i plotë i shoqërisë

K57123001R
numri i NIPT-it
ska ekstrakt QKR-je
numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
-Operatori ekonomik Delia Impex shpk nuk ka dokumentacion te rregullt tekniko ligjir, mungon
pothuajse i gjithe dokumentacioni i kërkuar ne DST.
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-Operatori Miki Konstruksion shpk nuk ka dokumentacion tekniko-ligjor dhe ekonomik. Nuk ka
paraqitur asnje dokument ligjor apo teknik, ka paraqitur vetem nje preventiv te pa firmosur e
vulosur nga subjekti.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatori Curri shpk, me adrese
Shkoder, Koplik, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4.907.241 (kater milion e
nentëqind e shtatë mijë e dyqind e dyzet e një) leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Malësi e Madhe me adresë Koplik, Malësi e
Madhe sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
[ska të rënditur në vend të dytë,], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.10.2015
Ankesa: ka ose jo_JO_
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _ska__

SPITALI RAJONAL DURRËS
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Nga:
Për:

Spitali Rajonal Durrës
Lagja nr 8, Rr. “A.Goga”, Durrës
Shoqëria “RESULI-ER” Sh.A me nr. NIPT L12510413V
Adr. Lgj.”Mbrostar Ferko”, banesë private nr.53, FIER

Procedura e prokurimit
Përshkrim i shkurtër i kontratës :

: Kërkesë për propozim
Blerje Solar për Spitalin Rajonal Durrës

Fondi limit total
:
4 861 857,41 (katër milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e
tetëqind e pesëdhjetë e shtatë,dyzet e një) Lekë pa Tvsh
Burimi i financimit:

Fondet e FSDKSH-së

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 12/10/2015

Ora: 11:00

Njoftojmë se kanë qenë pjesëmarrës në procedure ofertuesit me vlerat përkatëse të ofruara:
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-Shoq.“RESULI-ER” Sh.A me nr. NIPT L12510413V me marzh fitimi 15% ose 10.69
lek/litër pa Tvsh .
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë se:
Shoq.“RESULI-ER” Sh.A me nr. NIPT L12510413V me marzh fitimi 15% ose 10.69 lek/litër pa
Tvsh . është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht,operatori fitues është Shoq “RESULI-ER”është i lutur të paraqesë pranë Spitalit
Rajonal Durrës kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj.

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[ Data : 23.10.2015]
Për: Operatorin ekonomik “Taulant” shpk me NIPT K61617040L
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozime” me objekt : “Mbikqyrje për punime
rrugore”, ndare ne tre lote, per lotin me objekt: “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e
rrugës Librazhd – Orenjë loti 1”, me fond limit 245.340 Lekë (pa TVSH).
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrje për punime rrugore”, ndare ne tre lote, loti me
objekt: “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Librazhd – Orenjë loti 1”.
Kohëzgjatja: 3 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.
Fondi limit: 245.340 (dyqind e dyzet e pese mije e treqind e dyzet) lekë pa tvsh.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 05.10.2015.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.

Njoftojmë se per kete lot kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara pa tvsh:

Njoftojmë se per kete lot
kanë qënë pjesëmarrës
në procedurë këta
ofertues me vlerat
përkatëse të ofruara pa
tvsh: NR
1
2
3

OPERATORI
EKONOMIK

OFERTA PA TVSH

ZENIT 06
TAULANT
NOVATECH STUDIO

200,000
213,215
215,890
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem me arsyet përkatëse:
Shoqeria “Novatech Studio” shpk per arsye se:
Nuk ploteson Kerkesen e Vecante te Kualifikimit lidhur me numrin e te punesuarve, pasi nuk ka
paraqitur vertetim nga Administrata Tatimore per muajt Qershor dhe Korrik 2015.
Nuk ploteson Kerkesen e Vecante te Kualifikimit lidhur me sherbimet e ngjashme pasi per
kontraten “Sistemimi i rrugeve te brendeshmedhe gjelberimi i blloqeve te banimit ne qytetin e
Ballshit” mungon vertetimi i leshuar nga autoriteti kontraktor, per kontraten “Sistemim asfaltim i
rruges stacioni i trenit Mamurras” mungojne faturat tatimore dhe per objektin “Sistemim asfaltim
rruga lagja Drita Mamurras” mungojne faturat tatimore.
Shoqeria “Zenit 06” shpk per arsye se:
Oferta e paraqitur eshte me e ulet se vlera minimale e lejuar e percaktuar ne nenin 7 te Vendimit te
Keshillit te Ministrave Nr. 704, datë 29.10.2014 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime
në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.
Nuk ploteson piken 2.3.2 te Kerkesave te Vecanta te Kualifikimit pasi per inxhinierin e ndertimit
ing. Rexhep Tarba nuk ka paraqitur diplomen.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Taulant” shpk,
me NIPT K61617040L, se oferta e paraqitur, me vlerë 213.215 (dyqind e trembedhjete mije e
dyqind e pesembedhjete) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:
• 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
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda pese ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.10.2015.
Ankesa: Nuk ka patur.

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[ Data : 23.10.2015]
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Për: Operatorin ekonomik “Taulant” shpk me NIPT K61617040L
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozime” me objekt : “Mbikqyrje për punime
rrugore”, ndare ne tre lote, per lotin me objekt: “Mbikqyrje punimesh për sistemimin dhe
asfaltimin e rrugës Sanxhak - Superstrade”.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrje për punime rrugore”, ndare ne tre lote, loti me
objekt: “Mbikqyrje punimesh për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Sanxhak - Superstrade”.
Kohëzgjatja: 4 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.
Fondi limit: 551.391 (peseqind e pesedhjete e nje mije e treqind e nentedhjete e nje) lekë pa
tvsh.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 05.10.2015.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.

Njoftojmë se per kete lot
kanë qënë pjesëmarrës në
procedurë këta ofertues
me vlerat përkatëse të
ofruara pa tvsh: NR
1
2

OPERATORI
EKONOMIK

OFERTA PA TVSH

TAULANT
ZENIT 06

484.021
450.000

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem me arsyet përkatëse:
Shoqeria “Zenit 06” shpk per arsye se:
Oferta e paraqitur eshte me e ulet se vlera minimale e lejuar e percaktuar ne nenin 7 te Vendimit te
Keshillit te Ministrave Nr. 704, datë 29.10.2014 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime
në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.
Nuk ploteson piken 2.3.2 te Kerkesave te Vecanta te Kualifikimit pasi per inxhinierin e ndertimit
ing. Rexhep Tarba, ing elektrik Spiro Pleqi dhe per ing. Hidroteknik Leonora Pacili nuk ka
paraqitur diplomen. Gjithashtu ing. Leonora Pacili nuk figuron ne listepagesen e kompanise,
ndonese kontrata e punes eshte lidhur ne vitin 2012 me afat 10 vjecar.
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Taulant” shpk, me
NIPT K61617040L, se oferta e paraqitur, me vlerë 484.021 (katerqind e tetedhjete e kater mija e
njezet e nje) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:
• 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
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda pese ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.10.2015.
Ankesa: Nuk ka patur.

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
(Data : 22.10.2015)
Për: „Shendelli“ shpk Lagja „Kastrioti“ Fier
Procedura e prokurimit: Sherbime ,Procedure e hapur ,
Përshkrim i shkurtër i kontratës: : “Mirembajtje rutine me performance Aksi Rrugor Povel –
Pocem – Peshkepi 30 Km” (Procedurë e hapur – sherbime) me me afat 2 vjet nga data e lidhjes
se kontrates , me fond limit 13 874 500 leke pa përfshirë vlerën e TVSH-së, financuar nga
Buxheti i Shtetit.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 31.08.2015,nr 34
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët x ,
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1 “SHENDELLI shpk NIPT :K07924803N
Vlera 11621200 (njembedhjete miljon e gjashteqind e njezet e nje mije e dyqind )leke pa tvsh
2.” Filipi “shpk &” Donjurge” shpk NIPT J72510469Q, NIPT K33005405Q
Vlera 12880000 (dymbedhjete miljon e teteqind e tetedhjete e tete mije)leke pa Tvsh
3. ERAL Konstruksion shpk NIPT K133001010G
Vlera 13453000(trembedhjete miljon e katerqind e pesedhjete e tre mije)leke pa tvsh
4. “AVDOLLI shpk & NIEM shpk”NIPT : K14721001P NIPT K36609610Q
Vlera 13458000 ( trembedhjete miljon e katerqind e pesedhjete e tete mije )leke pa tvsh
5. CAUSHI M shpk
Vlera
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:Nuk ka
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: nuk ka
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomike „Shendelli“
shpk ,adresa Lagja Kastrioti ,Fier , se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme “prej Vlera
11621200 (njembedhjete miljon e gjashteqind e njezet e nje mije e dyqind )leke pa tvsh, është
identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Rajonit Jugor Gjirokaster, ish zona
industriale Gjirokaster, tel :084262529 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 10 ditëve nga dita e marrjes / publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do te anullohet.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.10.2015
Ankesa: Nuk ka patur ankese prane AK brenda afateve ligjore

SPITALI RAJONAL VLORE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data 26 /10/2015
Nga : Spitali Rajonal Vlore adresa : Lagjia “ Partizani ”, Vlorë. Tel: +355 33 222 657
Për: Shoqërinë: “Gentian Horieti” adresa : Tirane 5 Maji ish NPK.
Proçedura e Prokurimit: “Blerje boje per lyerjen e ambientit te brendshem dhe te jashtem per
Spitalin Rajonal Vlore “.
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje boje per lyerjen e ambientit te brendshem dhe te jashtem
per Spitalin Rajonal Vlore”
Fondi Limit : 3 300 908 ( Tre milion e treqind mije e nenteqind e tete ) leke pa tvsh
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Te ardhura  Grante, donacione etj
Investim Shpenzim operativ X
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit :09.10.2015.
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr . 39 Dt . 05 / 10/ 2015.
Njoftojmë se, kanë qenë pjesmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1 . “Shendelli “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K07924803N
Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
2 . “Dorian “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. J61813528H
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 1 060 110 (nje milion e gjashtedhjete mije e njeqind e
dhjete)leke.
3 . “Enklej “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K56417201G
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Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 2 994 860 (dy milion e nenteqind e nentedhjete e kater mije e
teteqind e gjashtedhjete)leke.
4 . “Gentian Horieti “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K31427013J
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 1 787 580 (nje milion e shtateqind e tetedhjete e shtate mije e
peseqind e tetedhjete)leke.

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
1. “Shendelli “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K07924803N
per arsyet e meposhtme:
” Shendelli” nuk eshte i plote ne perputhje me kriteret e pergjithshme te kualifikimit dhe me kriteret
e vecanta te kualifikimit ne DST dhe konkretisht mungojne:
1.
Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,
te lëshuar nga Administrata Tatimore.
2.Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjithave detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te
kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi.Mosshlyerja e
detyrimeve te energjise elektrike perben shkak per skualifikimin e operatorit ekonomik,pervec rastit
kur rezulton se detyrimet e papaguara te energjise elektrike, te konfirmuara ne vertetimin e leshuar
nga furnizuesi,jane ne proces ankimi ne gjykate.
3 . Nje kopje te vertetuar e te certifikuar te bilancit eko-financiar per vitin e fundit
te mbyllur financiar, te miratuar prane autoriteteve perkatese.
4 . Nje dokument te certifikuar nga Dega Tatim Taksave qe verteton xhiron mesatare vjetore per
vitet 2013 dhe 2014 .
5.Furnizime te se njejtes natyre ne nje vlere prej 40 % e vleres te fondit limit per te cilin ofertuesi
konkuron , te realizuara gjate tre viteve te fundit te aktivitetit te operatorit ;
Kjo do te vertetohet me dokumentat e meposhtem :
a . Kontrata te ngjashme per furnizime te se njejtes natyre dhe qe do te shoqerohet me:
”Vertetim origjinal nga institucioni perkates per kontraten e realizuar ”
ose
b . Fatura tatimore te shitjes, ku shenohen datat,shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara .
6.Certifikate e cilesise ISO 9001:2008.
7.Dokument qe ka ne pronesi ose me qera minimumi nje njesi tregtare ne te cilen tregton mallrat qe
jane objekt i ketij prokurimi.
8. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit.
9. Formularin e Ofertës.
10.Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.
2. “Dorian “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. J61813528H
per arsyet e meposhtme:
”Dorian” s,kualifikohet sepse ka paraqitur oferte anomalisht te ulet.
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***
Duke ju referuar proçedures së lartpërmendur, informojmë shoqërinë “Gentian Horieti” adresa :
Tirane 5 Maji ish NPK,se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjitheshme prej
1 787 580 (nje milion e shtateqind e tetedhjete e shtate mije e peseqind e tetedhjete)leke , eshte
identifikuar si oferta e sukseshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Spitalit Rajonal Vlore adresa : Lagjia “
Partizani ”, Vlorë. Tel: +355 33 222 657 kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të
sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga
dita e marrjes së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj ,siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike
nr.9643 date 20.11.2006.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15 /10/2015.
Ankesa – nuk ka.

QENDRA E FURNIZIMIT MATERIALO TEKNIKE
(FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT)
Për: “KTHELLA“ sh.p.k, Lezhë, Rrëshen, Rr. Shen Vinçenso De Pauolo, përballë varrezave të
qytetit Rreshen..
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riparimi dhe Meremetimi” i disa objekteve të QFMT-së. me
Afati i ekzekutimit deri më 20.12.2015
Fondi Limit: 9,992,130 (nëntëmilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e dymijë e njëqind e tridhjetë) lekë
pa TVSH
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nuk ka.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët, oferta ekonomikisht më e favorshme.
Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në këtë proçedurë një ofertues me vlerën përkatëse të ofertuar:
1. “KTHELLA“ sh.p.k me NUIS: J69303023D

Në vlerën: 9 297 661 lekë (Nëntëmilion e dyqind e nëntëdhjetë e shtatëmijë e gjashtëqind e
gjashtëdhjetë e një.)
2. ED KONSTRUKSION“ sh.p.k me NUIS: K61625001I
Në vlerën: 9 450 283 lekë (Nëntëmilion e katërqind e pesëdhjetëmijë e dyqind e tetëdhjetë e
tre.)
3. “HASTOÇI“ sh.p.k me NUIS: J62028009B
Në vlerën: 9 520 427 lekë (Nëntëmilion e pesëqind e njëzetëmijë e katërqind e njëzetë e
shtatë.)
4. ENNO“ sh.p.k me NUIS: J67902237R
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Në vlerën: 9 790 197 lekë (Nëntëmilion e shtatëqind e nëndhjetëmijë e njëqind e nëntëdhjetë
e shtatë.)
5. “Shendelli“ sh.p.k me NUIS: K07924803N
Pa ofertë ekonomike
6. “ AVDULI“ sh.p.k me NUIS: J66703306O
Pa ofertë ekonomike
7. “THEOS“sh.p.k me NUIS: J618280056L
Pa ofertë ekonomike
Janë s‘kualifikuar ofetuesit e mëposhtëm:
1. “Shendelli“ sh.p.k me NUIS: K07924803N
Nuk plotëson asnjë kërkesë ligjore, teknike apo ekonomike.
2. “ AVDULI“ sh.p.k me NUIS: J66703306O
Nuk ka dorëzuar ofertën ekonomike, analizë çmimi dhe një pjesë të dokumentacionit teknik
e ligjor.
3. “THEOS“sh.p.k me NUIS: J618280056L
Nuk ka dorëzuar ofertën ekonomike.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “KTHELLA“ sh.p.k, se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 9 297 661 lekë (Nëntëmilion e dyqind e nëntëdhjetë e
shtatëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një.) është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendres se Furnizimit Materiale Teknike, sigurimin
e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, nga dita e marrjes të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, ne vlerën 9 297 661 lekë (Nëntëmilion e dyqind e nëntëdhjetë e shtatëmijë e
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një., siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike
Nr.9643 date 20.11.2006 ( i ndryshuar).
Njoftimi i klasifikimit është bërë me datë 15.10.2015
Ankesa: nuk ka

DREJTORIA E ALUIZNI-t ELBASAN
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Datë 26/10/2015
Për: “LORENCO & CO” shpk
Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbimi i evidentimit faktik në terren i ndërtimeve pa leje të
Qarkut Elbasan.
Kohëzgjatja e kontratës: 50 ditë.
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Fondi limit: 8.000.000 (tetë miljon) lekë pa TVSH
Burimi i Financimit: Të ardhurat.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. “KLODIODA” SH.P.K
7.550 lekë
2. ERALD – G
0
lekë
3. GEO CONSULTING
7.400 lekë
4. LAND & CO
7.200 lekë
5. LORENCO &CO
7.040 lekë
6. SPHAERA
7.500 lekë

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
2. “ERALD - G”.
• Nuk paraqiti asnjë dokument për kualifikim sipas shtojcës 7 Kriteret e Kualifikimit të
dokumentave standarte të tenderit.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë LORENCO & CO shpk, me adresë
Rruga Dritan Hoxha, Pallati i Ri 8 – katësh, përballë Procredit Bank, Tiranë, se oferta e paraqitur,
me cmim për kat 7.040 lekë është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së ALUIZNI-t Elbasan, Lagja
“Kongresi
Elbasanit ”, Godina e Minibashkise nr.2, Elbasan, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës
dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga
dita e marrjes së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007
“Për prokurimin publik”.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.10.2015.
Ankesa të paraqitura:
• Nuk ka

AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Nga:
Për:

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Rr.”Abdi Toptani”, Torre
Drin,kati IX, Tirane
“Sinteza Co” shpk, Rr.Rruga:”Asim Vokshi”nr.33, Tirane.
***
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Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozim ” me objekt: “Ngritja e sistemit rezerve
(Backup) ne qendren Kombetare te Monitorimit te Frekuencave ";
Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Ngritja e sistemit rezerve (Backup) ne qendren Kombetare te
Monitorimit te Frekuencave ";
per nevojat e Autoritetit te Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Kohëzgjatja

30 dite duke filluar nga nenshkrimi i kontrates

Fondi limit: 3.900.000 (dhjete milione ) lekë pa TVSH
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit  Te ardhura X , Grante, donacione etj
Investim X Shpenzim operativ 
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 13.10.2015 Ora: 10:00
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike , datë 05.10.2015
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1.
“ Sinteza Co” shpk
me numer nipt-i K1324003F
Vlera 3.676.000 ( tre milion e gjashteqind e shtatedhjete e gjashte mije ) leke pa TVSH.
2.

Intracom Telecom Albania

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
1. Intracom Telecom Albania
Nuk kishte paraqitur ne oferten e tij asnje nga dokumentet e,kerkuara nga Autoriteti Kontraktor.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, “Sinteza Co” ,Rruga “Asim Vokshi”,nr.33,
Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3.676.000 ( tre milion e gjashteqind
e shtatedhjete e gjashte mije ) leke pa TVSH dhe 4.411.200(kater million e katerqind e
njembedhjete mije e dyqind) leke me TVSH . Eshtë identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare,
Rr.”Abdi Toptani”, Torre Drin,kati IX, Tirane kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe
të
sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga
dita e marrjes së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe procedura do te anulohet , siç parashikohet në nenin 58 të
ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.10.2015
Ankesa: ka ose jo: Nuk ka patur

OSHEE SH.A
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Per shoqerine: “Marketing & Distribution” sh.p.k me Nr. NIPTI J72124001 N dhe me adrese
Autostrada Tirane –Durres, Km 10, Kashar, Tirane.
Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Kancelari dhe të ndryshme”, me fond limit prej 69,766,227.4
(gjashtëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e njëzet e shtatë
pikë katër) leke pa TVSH, me afat realizimi te kontrates 12 muaj nga data e nenshkrimit te
kontrates.
Publikime të mëparshme: nuk ka patur
Buletini i Njoftimeve Publike Nr 27 date 13.07.2015.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: - çmimi më i ulët ,
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. Bashkimi i Shoqerive; “Infosoft Office” sh.p.k me NIPT J 612426002 Q dhe
“Kristalina KH” sh.p.k me NIPT K11501002 D ka paraqitur nje vlere prej 43,464,910
(dyzet e tre milion e katerqind e gjashtedhjete e kater mije e nenteqind e dhjete) leke pa
TVSH.
2. Shoqeria “Marketing & Distribution”shpk me NIPT J72124001 N ka paraqitur nje vlere
prej 69,127,961 (gjashtedhjete e nente milion e njeqind e njezet e shtate mije e nenteqind e
gjashtedhjete e nje) leke pa TVSH.
3. Bashkimi i shoqevive; “Europrinty Group” shpk NIPT L 21621001 I dhe “Europrinty”
sh.p.k me Nr. Fiskal 600840020, Nr. Biznesi 80030487 ka paraqitur nje vlere prej
64,897,646.4 (gjashtedhjete e kater milion e teteqind e nentedhjete e shtate mije e
gjashteqind e dyzet e gjashte pike kater) leke pa TVSH.
4. Shoqeria “Atlantic 3” shpk me NIPT K 2221003 V nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Shoqeria “Atlantic 3” sh.p.k nuk ka paraqitur oferte dhe dokumntacionin perkates per kualifikim,
gjithashtu kjo shoqeri ne dokumenatcionin ne webin e app.gov.al nuk ka paraqitur asnje
dokumentacion. Referuar ligjit nr 9643 date 20.11.2006” Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe
VKM nr 914 date 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit”, seksioni i, neni 15 (Kriteret e përgjithshme
të kualifikimit/pjesëmarrjes) dhe neni 17 (oferta ekonomike), dhe DST, shtojca 8 pika 1 dhe 2
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(kriteret e pergjithshme dhe kriteret e vecanta), Komisioni ka vendosur te skualifikoje kete shoqeri
per arsye se s’mund te bej vleresimin e dokumentacionit ligjor, teknik, financiar.
Bashkimi i Shoqerive; “Infosoft Office” sh.p.k dhe “Kristalina KH” sh.p.k
Per arsye se referuar ne DST, Shtojca 8, kriteret e vecanta per kualifikim, Kapaciteti teknik, pika 4,
ku citohet: “Operatori ekonomik ne daten e hapjes se ofertave duhet te paraqese dorazi kampione
te artikujve sipas listes (sipas kollones ne tabele me emertimin “ sasia e mostres” tabela ne
shtojcen 10), Keto kampione do te verifikohen nga enti prokurues dhe do te mbahet nje
procesverbal per permbushjen ose jo te specifikimeve teknike. Libreza e pageses se energjise do te
jete me element sigurie (holograme e personalizuar) sipas modelit te ngarkuar ne sistem, i cili eshte
nje model i perafert pasi modeli perfundimtar do i jepet vetem subjektit fitues ne momentin e
nenshkrimit te kontrates. Te gjitha materialet e shtypshkrimit do te jene te loguara. Mosparaqitja e
mostrave sipas specifikimeve teknike te kerkuara eshte kusht s’kualifikimi” ka rezultuar se BO ka
dorezuar libresa te pageses se energjise elektrike, pa holograme. Bazuar ne kqyrjen fizike te
mostrave te paraqituar nga BO, bere nga komisioni i shqyrtimit te ankeses , ka rezultuar se nuk
permbushe specifikimet teknike sipas kerkesave te AK.
Bashkimi i shoqevive; “Europrinty Group” shpk dhe “Europrinty” sh.p.k
Referuar ne DST, Shtojca 8, ku citohet “vec kesaj, nese oferta dorezohet nga nje BO duhet te
dorezohen: a) Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është
krijuar zyrtarisht dhe b) Prokura e posaçme” marreveshja e bashkepunimit e paraqitur nga ky BO
nuk eshte ne formen e kerkuar pasi nuk i referohet objektit te prokurimit, por nje objekti tjeter.
Referuar ne DST, Shtojca 8, kriteret e vecanta , 2.3 Kapaciteti teknik, pika 4, ku citohet :
“Operatori ekonomik ne daten e hapjes se ofertave duhet te paraqese dorazi kampione te artikujve
sipas listes (sipas kollones ne tabele me emertimin “ sasia e mostres” tabela ne shtojcen 10), Keto
kampione do te verifikohen nga enti prokurues dhe do te mbahet nje procesverbal per permbushjen
ose jo te specifikimeve teknike. Libreza e pageses se energjise do te jete me element sigurie
(holograme e personalizuar) sipas modelit te ngarkuar ne sistem, i cili eshte nje model i perafert
pasi modeli perfundimtar do i jepet vetem subjektit fitues ne momentin e nenshkrimit te kontrates.
Te gjitha materialet e shtypshkrimit do te jene te loguara. Mosparaqitja e mostrave sipas
specifikimeve teknike te kerkuara eshte kusht s’kualifikimi” nga BO ne procesverbalin e mbajtur ne
diten e hapjes se procedures date 17.08.2015, paraqitur mostra me mangesi te theksuar ne raport me
kerkesat e AK

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine “Marketing & Distribution”
sh.p.k me Nr. NIPTI J72124001 N dhe me adrese Autostrada Tirane –Durres, Km 10, Kashar,
Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 69,127,961 (gjashtedhjete e nente
milion e njeqind e njezet e shtate mije e nenteqind e gjashtedhjete e nje) leke pa TVSH.pikët totale
të marra(100)është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht,
jeni
i
lutur
të
paraqisni
pranë
OSHEE
sh.a
me adrese: Rr. Andon Zako Çajupi, Pll. Conad, Kati III, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç
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parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.09.2015
Ankesa ka patur: Me shkresen Nr. 17521 date 25.09.2015”Formulare ankese”, Bashkimi i
shoqerive “Infosoft Office & Kristalina KH” sh.p.k ka bere ankese ne lidhje me rivleresimin e
procedures.
Me shkresen nr 17521/3 date 29.09.2015 “Kthim pergjigje”, Autoriteti Kontraktor i ka kthyer
pergjigje shoqerise.
Me shkresen Nr. 18291 date 08.10.2015, Bashkimi i shoqerive “Infosoft Office & Kristalina KH”
sh.p.k ka bere te njohur AK per ankimim ne Komisionin e Prokurimit Publik.
Me shkresen Nr. 19354 date 23.10.2015, Komisioni i Prokurimit Publik ka derguar vendimin Nr.
661/2015 ne lidhje me kete procedure prokurimi.

BASHKIA FIER
Formulari i Njoftimit te Fituesit
[Data: 26/10/2015]
Për:”SHENDELLI”sh.p.k, Lagjia“Kastriot”Rr.Andon Profka ,2Kullat Fier
***
Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Transport i mbetjeve urbane ne bllokun ne lagjen
"Apolonia"(objektet 1- 26)”, Fier Shqiperi, sipas Detyres se Projektimit dhe Preventivit te
miratuar te cilat jane pjese e dokumentave te tenderit.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme



Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1. Shoqeria “SHENDELLI“ sh.p.k Fier, perkatesisht numri i NIPT K07924803N.
Vlera totale sipas preventivit pa TVSH 1 784 760 leke (njemilion e shtatqind e tetedhjete e
katermije shtateqind e gjashtedhjete) dhe me TVSH 2 141 712 leke (dy million e njeqind e dyzete e
njemije e shtateqind e dymbedhjete).
2. Shoqeria SOLOMON CONSTRUKSION” sh.p.k Fier, perkatesisht numri i NIPT-it
L33212401D.
Vlera totale pa t.v.sh. 2 150 000 leke (dy milion e njeqind e pese dhjete mije) dhe me TVSH
2 580 000 leke (dy milion e peseqind e tetedhjete mije).
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3. Shoqeria “HEKO KONSTRUKSION”sh.p.k. Fier, perkatesisht numri i NIPT L13328401P .
Vlera totale pa t.v.sh. 2 502 000 leke (dy milion e peseqind e dymije) dhe me TVSH 3 002 400
leke (tre million e dy mije e katerqind ).
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
“HEKO KONSTRUKSION sh.p.k.”
“SOLOMON CONSTRUKSION sh.p.k.”
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:
1. Firma “Heko Konstruksion sh.p.k.” ka keto mangesi:
• Mungon vertetimi nga dega e tatim –taksave per nr. e punonjesve te siguruar te firmes.
• Kontrata e ngjashme eshte jashte afatit 3-vjecar te kerkuar ne DST.
2. Firma “SOLOMON CONSTRUKSION sh.p.k.” ka keto mangesi:
• Vertetimi nga dega e tatim-taksave per nr. e punonjesve te siguruar eshte me pak se 5
veta te kerkuara ne DST per kete procedure.
• Kontratat per sherbime te ngjashme eshte e gjitha ne gjuhe te huaj.
• Mungon vertetimi qe subjekti juaj nuk ka debi ndaj Bashkise Fier.
• Mungon nje mjet i tipit “Ekskavator” ,ju dispononi 4 mjete gjithsej nga 5 mjete te
kerkuara ne DST.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine “Shendelli” sh.p.k.Fier
Lagjia “Kastriot”Rr.Andon Profka ,2Kullat Fier ,se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme
prej 1 784 760 leke (njemilion e shtatqind e tetedhjete e katermije shtateqind e gjashtedhjete) pa
TVSH dhe me TVSH 2 141 712 leke (dy million e njeqind e dyzete e njemije e shtateqind e
dymbedhjete). është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimit se Bashkise Fier, Lagja
“Kastriot”, Rruga “Brigada e XI Sulmuese”, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe
të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) ditëve nga dita e
marrjes së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar “S’ka” ,perkatesisht oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
_______________ dhe ______, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publike nr.
9643 datë 20.11.2006.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.10.2015.
Ankesa: ka ose jo, - Jo
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë -
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BASHKIA SKRAPAR
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Data: 26.10.2015
Për: ERAL CONSTRUCTION COMPANY “ Gjhirokaster .
Procedura e prokurimit: Kerkese
per Propozim
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
“Rikonstruksion i Pjesshem i Godines se Bashkise Skrapar (Kati i dyte ,i katert dhe suvatimi i
fasades).
Kohezgjatja e kontrates : 1 muaj nga data e lidhjes kontrates.
Fondi limit: 4 932 959 (Ketermilion e nenteqinde tridhjet e dy mije e nenteqind e pesedhjet e
nente ) leke pa TVSH
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike. 28.09.2015
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
Operatoret ekonomik :
1. “ ERAL CONSTRUCTION COMPANY “ sh.p.k Vlera e ofertes 3 838 388 (Tremilion
e teteqind e tridhjet e tre mije e traqind e tetedhjet e tete )leke pa tvsh
NIPT- K82230002K
2. “ FLED “ sh.p.k Vlera e ofertes 3 862 902 (Tremilion e teteqind e gjashtedhjet e dy
mije e nenteqind e dy) leke pa tvsh .
NIPT - K17621104C
3. “INA “ sh.p.k : Vlera e ofertes 3 950 174 (Tremilion e nenteqind e pesedhjet mije e
njeqind e shtatedhjet e kater)leke pa tvsh
NIPT- J61814009W
4. “2 Z KONSTRUKSION “ shpk Vlera e ofertes 4 005 675 (Ketermilion e pesemije e
njeqind e shtatedhjet e kater)leke pa tvsh
NIPT-J63229466K
5. “ SHENDELLI “sh.p.k. :Vlera e ofertes 4 549 706 (Katermilion e peseqind e dyzet e
nente mije e shtateqind e gjashte )leke pa tvsh (Tremilion e shtateqind e pesedhjet e
nente mije e nenteqind e gjashtedhjet )leke
NIPT-K07924803N
6. “DELIA”IMPEX shpk : Vlera e ofertes 3.642.271( tre million gjashteqinte e katerdhjet
e dy mije e dyqinte e shtatdhjet e nje lek
NIPT- K57123001R
7. “SHAMO-CONSTRUCTION “ Vlera e ofertes 4 463 196 (Kater milion e katerqind e
gjashtedhjet e tre mije e njeqind e nentedhjet e gjashte )leke pa tvsh
NIPT- L01326020F
Jane skualifikuar ofertuesit :
- “SHAMO-CONSTRUCTION “ sh.p.k
- “DELIA”IMPEX shpk
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Perkatesisht per arsyet :
“SHAMO-CONSTRUCTION “ sh.p.k.
- Ne vertetimin leshuar nga administrata tatimore operatri rezulton debitur.
DELIA”IMPEX shpk
- Mungon formulari sigurimit te ofertes .
- Nuk ploteson kushtin teknik per ing. Elektrik .

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, “ ERAL CONSTRUCTION
COMPANY “ sh.p.k se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3 838 388 (Tremilion
e teteqind e tridhjet e tre mije e traqind e tetedhjet e tete )leke pa tvsh
është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Skrapar prane zyres juridike kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës , sipas ligjit nr.9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik” .
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.10.2015
Ankesa: JO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME
DIBER
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për: “SHEHU”
***
Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i ZVRPP-Diber”
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.39, Date: 05.10.2015
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te
ofruara:
1.
XHANI SHPK
J87311735O
Vlera: Ska paraqitur oferte
2.
SHEHI DEDE
J87311737H
Vlera: 992 550 (Nenteqind e nentedhjete e dy mije e peseqind e pesedhjete) leke pa TVSH ose 1
191 060 (Nje milion e njeqind e nentedhjete e nje mije e gjashtedhjete) leke me TVSH
3.
SHEHU
J66702707S
Vlera: 1 089 100 (Nje milion e tetedhjete e nente mije e njeqind) leke pa TVSH ose 1 317 720 (Nje
milion e treqind e shtatembedhjete mije e shtateqind e njezet) leke me TVSH
4.
RADIKA
J77304705D
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Vlera: 1 237 600 (Nje milion e dyqind e tridhjete e shtate mije e gjashteqind) leke pa TVSH ose 1
485 120 (Nje milion e katerqind e tetedhjete e pese mije e njeqind e njezet) leke me TVSH
5.
PIENVIS
K12410001Q
Vlera: 1 297 475 (Nje milion e dyqind e nentedhjete e shtate mije e katerqind e shtatedhjete e pese)
leke pa TVSH ose 1 556 970 (Nje milion e peseqind e pesedhjete e gjashte mije e nenteqind e
shtatedhjete) leke me TVSH
6.
DODA NDERTIM
J97005705B
Vlera: 1 401 741 (Nje milion e katerqind e nje mije e shtateqind e dyzet e nje) leke pa TVSH ose 1
682 089 (Nje milion e gjashteqind e tetedhjete e dy mije e tetedhjete e nente) leke me TVSH.
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem me arsyet perkatese si me poshte:
1.Operatori ekonomik: “XHANI SHPK”, me perfaqesues ligjor Z. Nazmi Xhani
Per arsyen: Nuk keni paraqitur dokumentet ligjore te parashikuara ne DST-te (kriteret per
kualifikim). Nuk ka paraqitur formularin e ofertes, shtojcat si dhe dokumentet e tjera ligjore per
kualifikim.
2.Operatori ekonomik: “SHEHI DEDE”, me perfaqesues ligjor Z. Bedri Gazidede
Per arsyen: Bilancet e paraqitur nga ana juaj per vitet 2012 dhe 2014 nuk jane te miratuara nga
autoriteti perkates (parashikuar ne DST-te/ kriteret e vecanta te kualifikimit/pika 2). Vertetimi i
paraqitur nga ana juaj Nr. 3772 Prot. Date 28.09.2015 Drejtorise Rajonale Tatimore Diber nuk ka te
perfshire numrin e punonjesve te siguruar per muajt janar, shkurt, mars (parashikuar ne
DST/kriteret e vecanta te kualifikimit/pika 2.2 “Kapaciteti teknik” germa d) si dhe nuk keni
paraqitur QKR ekstrakt i thjeshte (parashikuar ne DST/kriteret e pergjithshme te kualifikimit/pika
1) por keni paraqitur vetem QKR (historik)
3.Operatori ekonomik: “DODA NDERTIM”, me perfaqesues ligjor Z. Ramazan Doda
Per arsyen: Nuk keni paraqitur bilancet e miratuara nga autoriteti perkates per vitet 2012, 2013,
2014 si dhe nuk keni paraqitur vertetimin per likujdim te detyrimeve te taksave vendore prane
njesise vendore ku objekti ka seline sipas ekstraktit te QKR, per vitin 2014 (parashikuar keto ne
DST-te/ kriteret e vecanta per kualifikim/pika 2)
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “SHEHU” me adrese: Diber
Maqellare, Ndertesa 1- kateshe, me zone kadastrale nr. 2592 dhe me nr. pasurie 440, ne rrugen
nacionale Peshkopi-Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 1 089 100 (Nje
milion e tetedhjete e nente mije e njeqind) leke pa TVSH ose 1 317 720 (Nje milion e treqind e
shtatembedhjete mije e shtateqind e njezet) leke me TVSH, është identifikuar si oferta e
suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Zyres Vendore te Regjistrimit te Pasurive te
Paluajtshme Diber kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit së
këtij njoftimi.
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej: [1 237 600 (Nje
milion e dyqind e tridhjete e shtate mije e gjashteqind) leke pa TVSH ose 1 485 120 (Nje milion e
katerqind e tetedhjete e pese mije e njeqind e njezet) leke me TVSH], siç parashikohet në nenin 58 të
ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date: 16.10.2015
Ankesa: Nuk ka

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME, DREJTORIA E PROKURIMEVE
TË PËRQENDRUARA
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Nga: Autoritetit Kontraktor, Adresa, Nr. tel:
Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara, Adresa: Sheshi
Skënderbej Nr. 3, Tiranë, Tel/Fax: 04/ 2256796.
Drejtuar:
Loti VI “Blerje kompjuter, desktop, workstation, laptop“, Operatorit ekonomik “Sinteza Co”
Shpk, me nr. NIPT K11324003F, Adresa: Rruga Fortuzi. Nr. 5, Tiranë, me ofertë ekonomike 84
186 290.10 (tetëdhjetë e katër milion e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e nëntëdhjetë
pikë dhjetë) lekë pa TVSH.
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje pajisje elektronike dhe telekomunikacioni”.
Fondi limit total: 246 219 418 (dyqind e dyzetë e gjashtë milion e dyqind e nëntëmbëdhjetë mijë e
katërqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, ndarë në 11
(njëmbëdhjetë) lote si më poshtë:
Loti I “Blerje UPS“, fondi limit 7 084 198 lekë pa Tvsh,
Loti II “Blerje Skanera“, fondi limit 5 935 584 lekë pa Tvsh,
Loti III “Blerje Projektorë“, fondi limit 2 784 669 lekë pa Tvsh,
Loti IV “Blerje Fotokopje“, fondi limit 25 058 530 lekë pa Tvsh,
Loti V “Blerje Printera “, fondi limit 21 694 890 lekë pa Tvsh,
Loti VI “Blerje kompjuter, desktop, workstation, laptop“, fondi limit 126 509 836 lekë pa Tvsh,
Loti VII “Server për Agjencinë e Prokurimit Publik”, fondi limit 4 583 332 lekë pa Tvsh,
Loti VIII “Server për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë”, fondi limit 4 166 667 lekë pa Tvsh,
Loti IX “Paketa portabel inspektimi”, fondi limit 28 061 712 lekë pa Tvsh,
Loti X “Pajisje networku, ROUTER”, fondi limit 5 820 000 lekë pa Tvsh,
Loti XI “Pajisje printimi për teste provimesh”, fondi limit 14 520 000 lekë pa Tvsh,
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 10.07.2015
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
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Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Për Lotin VI “Blerje kompjuter, desktop, workstation, laptop“, u paraqiten;
1. Operatori ekonomik “Jupiter Group”, nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
2. Operatori ekonomik “Trashegim Dule”, nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
3. Operatori ekonomik “Infosoft System” Shpk, me ofertë ekonomike 85 692 245 lekë pa
TVSH.
4. Operatori ekonomik “BNT Electronic’s” Shpk, me ofertë ekonomike 93 897 860 lekë pa
TVSH.
5. Operatori ekonomik “Sinteza Co” Shpk, me ofertë ekonomike 84 186 290.10 lekë pa TVSH.
6. Operatori ekonomik “Fastech” Shpk, me ofertë ekonomike 93 079 100 lekë pa TVSH.
7. Operatori ekonomik “C.C.S” Shpk, me ofertë ekonomike 88 699 170 lekë pa TVSH.
8. Operatori ekonomik “PC-Store” Shpk, me ofertë ekonomike 82 932 000 lekë pa TVSH.
Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Për Lotin VI “Blerje kompjuter, desktop, workstation, laptop“
1. Operatori ekonomik “Jupiter Group” shpk, me nr. NIPTI K91306035G nuk ka paraqitur
ofertë ekonomike.
2. Operatori ekonomik “PC STORE” shpk me ofertë ekonomike 82 932 000 (tetëdhjetë e dy
milion e nëntëqind e tridhjetë e dy mijë) lekë pa TVSH. Nuk ka paraqitur asnje dokument te
kerkuar ne kriteret per kualifikim me perjashtim te formularit te ofertes.
3. Operatori ekonomik “TRASHËGIM DULE” shpk nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,
Për Lotin VI “Blerje kompjuter, desktop, workstation, laptop “, fondi limit 126 509 836 lekë
pa Tvsh, informojmë Operatorin ekonomik “Sinteza Co” Shpk, me nr. NIPT K11324003F,
Adresa: Rruga Fortuzi. Nr. 5, Tiranë, me ofertë ekonomike 84 186 290.10 (tetëdhjetë e katër milion
e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e nëntëdhjetë pikë dhjetë) lekë pa TVSH, është
identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.08.2015.
Ankesa: PO
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SPITALI RAJONAL VLORE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data 26 /10/2015
Nga : Spitali Rajonal Vlore adresa : Lagjia “ Partizani ”, Vlorë. Tel: +355 33 222 657
Për: Shoqërinë: “Fatosh Lashi” adresa : Tirane rruga e Kavajes,godina e Condor Center
Nr.106,Kati 1
Proçedura e Prokurimit: “Blerje materiale mjekimi per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore “.
Loti I :Blerje materiale mjekimi te pergjithshem dhe konsumabel per kirurgjine.
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekimi per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore”
Loti I :Blerje materiale mjekimi te pergjithshem dhe konsumabel per kirurgjine.
Fondi Limit :
njezet e nje)leke.

1 799 121(nje milion e shtateqind e nentedhjete e nente mije e njeqind e

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Te ardhura  Grante, donacione etj
Investim Shpenzim operativ X
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit :09.10.2015.
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr . 39 Dt . 05 / 10/ 2015.
Njoftojmë se, kanë qenë pjesmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:
1 . “Biometric Albania “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. J61827062E
Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
2 . “Florfarma “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K21405001N
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 1 768 250 (nje milion e shtateqind e gjashtedhjete e tete mije e
dyqind e pesedhjete)leke .
3 . “Alkfarma “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. J82916411G
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 1 778 858 (nje milion e shtateqind e shtatedhjete e tete mije e
teteqind e pesedhjete e tete)leke .
4 . “Bylis Pharma “ Sh.p.k
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 50 000 (pesedhjete mije)leke .
5 . “Euromed “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K71718012P
Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
6.“ Fatosh Lashi “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K91315005H
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Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 1 699 000 (nje milion e gjashteqind e nentedhjete e nente
mije)leke .
7.

“Montal “ Sh.p.k
Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

8. “O.ES.Distrimed “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K31520054N
Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
1. “Alkfarma “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. J82916411G
per arsyet e meposhtme:
” Alkfarma” nuk eshte i plote ne perputhje me te gjitha kriteret e pergjithshme te kualifikimit dhe
ne perputhje me kriteret e vecanta te kualifikimit ne DST dhe konkretisht mungojne:
1.
Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e
profesional.
Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit të Regjistrit Tregtar për të Dhënat e
Subjektit, Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit,
si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës Nr. 9 Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore eshte
paraqitur fotokopje e panoterizuar.
2.
Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,
te lëshuar nga Administrata Tatimore eshte paraqitur fotokopje e panoterizuar .
3. Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë të
shtetit në te cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, për këtë kandidatët
duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit te leshuar nga Qendra
Kombetare e Regjistrimit eshte paraqitur fotokopje e panoterizuar .
4.Deklaratën mbi përmbushjen e specifikimeve teknike eshte paraqitur fotokopje.
5.Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit eshte paraqitur fotokopje
6.Formulari i ofertes eshte paraqitur fotokopje.
7. Nje dokument te certifikuar nga Dega Tatim Taksave qe verteton xhiron mesatare vjetore per
vitet 2013 dhe 2014 eshte paraqitur fotokopje e panoterizuar .
8. Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjithave detyrimeve te maturuara te energjise elektrike
te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi.Mosshlyerja e
detyrimeve te energjise elektrike perben shkak per skualifikimin e operatorit ekonomik,pervec rastit
kur rezulton se detyrimet e papaguara te energjise elektrike, te konfirmuara ne vertetimin e leshuar
nga furnizuesi,jane ne proces ankimi ne gjykate.
9. Furnizime te se njejtes natyre ne nje vlere prej 40 % e vleres te fondit limit te loteve per te cilin
ofertuesi konkuron , te realizuara gjate tre viteve te fundit te aktivitetit te operatorit ;
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Kjo do te vertetohet me dokumentat e meposhtem :
a . Kontrata te ngjashme per furnizime te se njejtes natyre dhe qe do te shoqerohet me:
”Vertetim origjinal nga institucioni perkates per kontraten e realizuar ”
ose
b . Fatura tatimore te shitjes, ku shenohen datat,shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara .
10. Certifikate konformiteti CE sipas direktives 93/42/EEC, per produktet e ofruara.

11.Çertifikate konformiteti me standartet ISO, per prodhuesin e produkteve te ofruara.
12. Te paraqitet deklarate e ofertuesit mbi origjinen e mallit ( shoqeria prodhuese dhe vendi
i
prodhimit).
13.Kerkohet autorizim nga prodhuesi ose perfaqesite e tyre, nepermjet te cilit konfirmohet se
ofertuesi ka te drejte te tregetoje mallrat e tyre ne kete procedure prokurimi.
2. “Biometric Albania “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. J61827062E
per arsyet e meposhtme:
” Biometric Albania” nuk eshte i plote ne perputhje me te gjitha kriteret e pergjithshme te
kualifikimit dhe ne perputhje me kriteret e vecanta te kualifikimit ne DST dhe konkretisht mungojne:
1.
Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,
te lëshuar nga Administrata Tatimore.
2. Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjithave detyrimeve te maturuara te energjise elektrike
te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi.Mosshlyerja e
detyrimeve te energjise elektrike perben shkak per skualifikimin e operatorit ekonomik,pervec rastit
kur rezulton se detyrimet e papaguara te energjise elektrike, te konfirmuara ne vertetimin e leshuar
nga furnizuesi,jane ne proces ankimi ne gjykate.
3 . Nje kopje te vertetuar e te certifikuar te bilancit eko-financiar per vitin e fundit te mbyllur
financiar, te miratuar prane autoriteteve perkatese.
4 . Nje dokument te certifikuar nga Dega Tatim Taksave qe verteton xhiron mesatare vjetore per
vitet 2013 dhe 2014 .
5. Furnizime te se njejtes natyre ne nje vlere prej 40 % e vleres te fondit limit per te cilin ofertuesi
konkuron , te realizuara gjate tre viteve te fundit te aktivitetit te operatorit ;
Kjo do te vertetohet me dokumentat e meposhtem :
a . Kontrata te ngjashme per furnizime te se njejtes natyre dhe qe do te shoqerohet me:
”Vertetim origjinal nga institucioni perkates per kontraten e realizuar ”
ose
b . Fatura tatimore te shitjes, ku shenohen datat,shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara .
6. Certifikate konformiteti CE sipas direktives 93/42/EEC, per produktet e ofruara.
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7. Çertifikate konformiteti me standartet ISO, per prodhuesin e produkteve te ofruara.
8. Te paraqitet deklarate e ofertuesit mbi origjinen e mallit ( shoqeria prodhuese dhe vendi
i
prodhimit).
9. Kerkohet autorizim nga prodhuesi ose perfaqesite e tyre, nepermjet te cilit konfirmohet se
ofertuesi ka te drejte te tregetoje mallrat e tyre ne kete procedure prokurimi.
10. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit.
11. Formularin e Ofertës.
12. Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.
3. “Bylis Pharma “ Sh.p.k
per arsyet e meposhtme:
” Bylis Pharma” nuk eshte i plote ne perputhje me te gjitha kriteret e pergjithshme te kualifikimit
dhe ne perputhje me kriteret e vecanta te kualifikimit ne DST sepse ka paraqitur vetem formularin e
ofertes i cili eshte i parregullt dhe nuk ka paraqitur asnje dokument tjeter.
4. “Euromed “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K71718012P
per arsyet e meposhtme:
” Euromed” nuk eshte i plote ne perputhje me kriteret e vecanta te kualifikimit ne DST dhe
konkretisht mungojne:
1. Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjithave detyrimeve te maturuara te energjise elektrike
te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi.Mosshlyerja e
detyrimeve te energjise elektrike perben shkak per skualifikimin e operatorit ekonomik,pervec rastit
kur rezulton se detyrimet e papaguara te energjise elektrike, te konfirmuara ne vertetimin e leshuar
nga furnizuesi,jane ne proces ankimi ne gjykate.
2 . Nje kopje te vertetuar e te certifikuar te bilancit eko-financiar per vitin e fundit te mbyllur
financiar, te miratuar prane autoriteteve perkatese.
3 . Nje dokument te certifikuar nga Dega Tatim Taksave qe verteton xhiron mesatare vjetore per
vitet 2013 dhe 2014 .
4. Furnizime te se njejtes natyre ne nje vlere prej 40 % e vleres te fondit limit per te cilin ofertuesi
konkuron , te realizuara gjate tre viteve te fundit te aktivitetit te operatorit ;
Kjo do te vertetohet me dokumentat e meposhtem :
a . Kontrata te ngjashme per furnizime te se njejtes natyre dhe qe do te shoqerohet me:
”Vertetim origjinal nga institucioni perkates per kontraten e realizuar ”
ose
b . Fatura tatimore te shitjes, ku shenohen datat,shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara .
5. Certifikate konformiteti CE sipas direktives 93/42/EEC, per produktet e ofruara.
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6. Çertifikate konformiteti me standartet ISO, per prodhuesin e produkteve te ofruara.
7. Te paraqitet deklarate e ofertuesit mbi origjinen e mallit ( shoqeria prodhuese dhe vendi
i
prodhimit).
8. Kerkohet autorizim nga prodhuesi ose perfaqesite e tyre, nepermjet te cilit konfirmohet se
ofertuesi ka te drejte te tregetoje mallrat e tyre ne kete procedure prokurimi.
9.Formularin e Ofertës.
5. “Montal“ Sh.p.k
per arsyet e meposhtme:
” Montal” nuk eshte i plote ne perputhje me te gjitha kriteret e pergjithshme te kualifikimit dhe ne
perputhje me kriteret e vecanta te kualifikimit ne DST sepse ka paraqitur vetem nje vertetim qe
konfirmon shlyerjen e te gjithave detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave te
energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi dhe nuk ka paraqitur asnje
dokument tjeter.
6. “O.ES.Distrimed “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K31520054N
per arsyet e meposhtme:
” O.ES.Distrimed” nuk eshte i plote ne perputhje me te gjitha kriteret e pergjithshme te kualifikimit
dhe ne perputhje me kriteret e vecanta te kualifikimit ne DST dhe konkretisht mungojne:
1.
Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,
te lëshuar nga Administrata Tatimore.
2. Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjithave detyrimeve te maturuara te energjise elektrike
te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi.Mosshlyerja e
detyrimeve te energjise elektrike perben shkak per skualifikimin e operatorit ekonomik,pervec rastit
kur rezulton se detyrimet e papaguara te energjise elektrike, te konfirmuara ne vertetimin e leshuar
nga furnizuesi,jane ne proces ankimi ne gjykate.
3 . Nje kopje te vertetuar e te certifikuar te bilancit eko-financiar per vitin e fundit te mbyllur
financiar, te miratuar prane autoriteteve perkatese.
4 . Nje dokument te certifikuar nga Dega Tatim Taksave qe verteton xhiron mesatare vjetore per
vitet 2013 dhe 2014 .
5. Furnizime te se njejtes natyre ne nje vlere prej 40 % e vleres te fondit limit per te cilin ofertuesi
konkuron , te realizuara gjate tre viteve te fundit te aktivitetit te operatorit ;
Kjo do te vertetohet me dokumentat e meposhtem :
a . Kontrata te ngjashme per furnizime te se njejtes natyre dhe qe do te shoqerohet me:
”Vertetim origjinal nga institucioni perkates per kontraten e realizuar ”
ose
b . Fatura tatimore te shitjes, ku shenohen datat,shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara .
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6. Certifikate konformiteti CE sipas direktives 93/42/EEC, per produktet e ofruara.

7. Çertifikate konformiteti me standartet ISO, per prodhuesin e produkteve te ofruara.
8. Te paraqitet deklarate e ofertuesit mbi origjinen e mallit ( shoqeria prodhuese dhe vendi
i
prodhimit).
9. Kerkohet autorizim nga prodhuesi ose perfaqesite e tyre, nepermjet te cilit konfirmohet se
ofertuesi ka te drejte te tregetoje mallrat e tyre ne kete procedure prokurimi.
10.Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit.
11. Formularin e Ofertës.
12. Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.

***
Duke ju referuar proçedures së lartpërmendur, informojmë shoqërinë “Fatosh Lashi” adresa :
Tirane rruga e Kavajes,godina e Condor Center Nr.106,Kati 1,se oferta e paraqitur me nje vlere te
pergjitheshme prej 1 699 000 (nje milion e gjashteqind e nentedhjete e nente mije)leke eshte
identifikuar si oferta e sukseshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Spitalit Rajonal Vlore adresa : Lagjia “
Partizani ”, Vlorë. Tel: +355 33 222 657 kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të
sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga
dita e marrjes së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj ,siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike
nr.9643 date 20.11.2006.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14 /10 /2015.
Ankesa – nuk ka.

SPITALI RAJONAL VLORE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data 26 /10/2015
Nga : Spitali Rajonal Vlore adresa : Lagjia “ Partizani ”, Vlorë. Tel: +355 33 222 657
Për: Shoqërinë: “Iris” adresa : Tirane Isa Boletini 28
Proçedura e Prokurimit: “Blerje materiale mjekimi per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore “.
Loti II : Blerje materiale mjekimi per ortopedine.
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekimi per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore”
Loti II: Blerje materiale mjekimi per ortopedi
Fondi Limit : 1 193 920 (nje milion e njeqind e nentedhjete e tre mije e nenteqind e njezet )leke
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Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Te ardhura  Grante, donacione etj
Investim Shpenzim operativ X
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit :09.10.2015.
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr . 39 Dt . 05 / 10/ 2015.
Njoftojmë se, kanë qenë pjesmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:
1 . “Akademi Orto “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. L11402003O
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 648 000 (gjashteqind e dyzet e tete mije)leke .
2 . “Euromed “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K71718012P
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 889 000 (teteqind e tetedhjete e nente mije)leke .
3 . “Fatosh Lashi “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K91315005H
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 1 099 900 (nje milion e nentedhjete e nente mije e
nenteqind)leke .
4 . “Bylis Pharma “ Sh.p.k
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 50 000 (pesedhjete mije)leke .
5 . “Fedos “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K01514009I
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 881 440 (teteqind e tetedhjete e nje mije e katerqind e
dyzet)leke .
6.“ Iris “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. J61904098H
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 524 000 (peseqind e njezet e kater mije)leke .
7.“ Medsolution-Al “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. L11923001D
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 920 000 (nenteqind e njezet mije)leke .
8.“ O.ES.Distrimed “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K31520054N
Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
9.“ P.N.G “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K91920017E
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 841 000 (teteqind e dyzet e nje mije)leke .

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1. “Bylis Pharma “ Sh.p.k
per arsyet e meposhtme:
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” Bylis Pharma” nuk eshte i plote ne perputhje me te gjitha kriteret e pergjithshme te kualifikimit
dhe ne perputhje me kriteret e vecanta te kualifikimit ne DST sepse ka paraqitur vetem formularin e
ofertes i cili eshte i parregullt dhe nuk ka paraqitur asnje dokument tjeter.

2. “O.ES.Distrimed “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K31520054N
per arsyet e meposhtme:
” O.ES.Distrimed” nuk eshte i plote ne perputhje me te gjitha kriteret e pergjithshme te kualifikimit
dhe ne perputhje me kriteret e vecanta te kualifikimit ne DST dhe konkretisht mungojne:
1.
Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,
te lëshuar nga Administrata Tatimore.
2. Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjithave detyrimeve te maturuara te energjise elektrike
te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi.Mosshlyerja e
detyrimeve te energjise elektrike perben shkak per skualifikimin e operatorit ekonomik,pervec rastit
kur rezulton se detyrimet e papaguara te energjise elektrike, te konfirmuara ne vertetimin e leshuar
nga furnizuesi,jane ne proces ankimi ne gjykate.
3 . Nje kopje te vertetuar e te certifikuar te bilancit eko-financiar per vitin e fundit te mbyllur
financiar, te miratuar prane autoriteteve perkatese.
4 . Nje dokument te certifikuar nga Dega Tatim Taksave qe verteton xhiron mesatare vjetore per
vitet 2013 dhe 2014 .
5. Furnizime te se njejtes natyre ne nje vlere prej 40 % e vleres te fondit limit per te cilin ofertuesi
konkuron , te realizuara gjate tre viteve te fundit te aktivitetit te operatorit ;
Kjo do te vertetohet me dokumentat e meposhtem :
a . Kontrata te ngjashme per furnizime te se njejtes natyre dhe qe do te shoqerohet me:
”Vertetim origjinal nga institucioni perkates per kontraten e realizuar ”
ose
b . Fatura tatimore te shitjes, ku shenohen datat,shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara .
6. Certifikate konformiteti CE sipas direktives 93/42/EEC, per produktet e ofruara.

7. Çertifikate konformiteti me standartet ISO, per prodhuesin e produkteve te ofruara.
8. Te paraqitet deklarate e ofertuesit mbi origjinen e mallit ( shoqeria prodhuese dhe vendi
i
prodhimit).
9. Kerkohet autorizim nga prodhuesi ose perfaqesite e tyre, nepermjet te cilit konfirmohet se
ofertuesi ka te drejte te tregetoje mallrat e tyre ne kete procedure prokurimi.
10.Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit.
11. Formularin e Ofertës.
12. Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.
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***
Duke ju referuar proçedures së lartpërmendur, informojmë shoqërinë “Iris” adresa : Tirane Isa
Boletini 28,se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjitheshme prej 524 000 (peseqind e njezet e
kater mije)leke eshte identifikuar si oferta e sukseshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Spitalit Rajonal Vlore adresa : Lagjia “
Partizani ”, Vlorë. Tel: +355 33 222 657 kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të
sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga
dita e marrjes së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj ,siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike
nr.9643 date 20.11.2006.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14 /10 /2015.
Ankesa – nuk ka.

SPITALI RAJONAL VLORE
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data 26 /10/2015
Nga : Spitali Rajonal Vlore adresa : Lagjia “ Partizani ”, Vlorë. Tel: +355 33 222 657
Për: Shoqërinë: “Medsolution-Al” adresa : Tirane Njesia Bashkiake Nr.5,rruga Tish
Dahia,pallati 9,H.5 ap 2
Proçedura e Prokurimit: “Blerje materiale mjekimi per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore “.
Loti III : Blerje materiale mjekimi per shtepine e lindjes(reparti abortar).
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekimi per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore”
Loti III: Blerje materiale mjekimi per shtepine e lindjes(reparti abortar).
Fondi Limit : 217 000(dyqind e shtatembedhjete mije)
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Te ardhura  Grante, donacione etj
Investim Shpenzim operativ X
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit :09.10.2015.
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr . 39 Dt . 05 / 10/ 2015.
Njoftojmë se, kanë qenë pjesmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:
1 . “Fatosh Lashi “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. K91315005H
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 210 000 (dyqind e dhjete mije)leke .
2 . “Bylis Pharma “ Sh.p.k
Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 50 000 (pesedhjete mije)leke .
3.“ Medsolution-Al “ Sh.p.k me NIPTI- in Nr. L11923001D
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Vlera totale pa T.V.Sh eshte : 183 500 (njeqind e tetedhjete e tre mije e peseqind)leke .
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
1. “Bylis Pharma “ Sh.p.k
per arsyet e meposhtme:
” Bylis Pharma” nuk eshte i plote ne perputhje me te gjitha kriteret e pergjithshme te kualifikimit
dhe ne perputhje me kriteret e vecanta te kualifikimit ne DST sepse ka paraqitur vetem formularin e
ofertes i cili eshte i parregullt dhe nuk ka paraqitur asnje dokument tjeter.

***
Duke ju referuar proçedures së lartpërmendur, informojmë shoqërinë “ Medsolution-Al” adresa :
Tirane Njesia Bashkiake Nr.5,rruga Tish Dahia,pallati 9,H.5 ap 2,se oferta e paraqitur me nje vlere
te pergjitheshme prej 183 500 (njeqind e tetedhjete e tre mije e peseqind)leke eshte identifikuar
si oferta e sukseshme .
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Spitalit Rajonal Vlore adresa : Lagjia “
Partizani ”, Vlorë. Tel: +355 33 222 657 kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të
sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga
dita e marrjes së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj ,siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike
nr.9643 date 20.11.2006.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14 /10 /2015.
Ankesa – nuk ka.

DREJTORIA E RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR
GJIROKASTËR
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Data 26.10.2015
Referenca: -08366-09-10-2015
Operatorin Ekonomik “Nazeri 2000” shpk
Për:
Adresa:
RrugaVasoPasha,Pall7/1Tiranë
***
Procedura e prokurimit: “procedurë e hapur ” elektronike
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “. ““Shërbimi i Ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve nën
administrimin e DRSHTRR Gjirokaster, shoqërimit dhe transportimit të vlerave Monetare”.
Loti II : “Shërbimi i ruajtjes, shoqërimit dhe transportimit të vlerave Monetare”
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike date 14.09.2015, Njoftimi i kontrates.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët
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Fondi limit: - 491.040 (katerqind e nentedhjete enje mije e dyzet) leke pa tvsh
Burimi i financimit:
Fondi limit është vënë në dispozicion nga të ardhurat e brendshme të DPSHTRR Tiranë.
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 05.10.2015
Kohezgjatja e Kontrates : 12 Muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. “Anakonda Security ” shpk
K39003551E
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera e ofruar nga ky operator Ekonomik eshte 0 ( ZERO) lekë
(me numra dhe fjalë)
2. “NAZERI 2000”
K31422029Q
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera e ofruar nga ky operator Ekonomik eshte Çmimi total i ofertës [368 280];(Treqind e
gjashtedhjete e tetemije e dyqind e tetedhjete); Leke pa TVSH (me numra dhe fjalë)
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
1. Për Operatorin Ekonomik “Anakonda Security”shpk
•

Nuk i plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në dokumentat e tenderit pasi në listen e
dokumentacionit të kaluar në sistemin elektronik nga ky Operator Ekonomik për këtë objekt
prokurim.. Mungon dhe Formulari i ofertës .

2. Për Operatorin Ekonomik “Nazeri 2000”shpk
I plotëson kriteret e pergjithshme dhe kriteret e veçanta të përcaktuara në dokumentat e tenderit .
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Nazeri
2000”shpk në adrese:Rruga Babë Rexha ,PallC/Shk2/AP13 , se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej [368 280];(Treqind e gjashtedhjete e tetemije e dyqind e tetedhjete); Leke pa
TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Rajonale te Sherbimeve te Transportit
Rrugor, Rr. “Nacionale”, (ish-parku i autobuzëve), Gjirokaster, sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, Formulari i sigurimit te ofertes date 25.03.2015 dhe kontrata
do ti akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [368 280];(Treqind e gjashtedhjete e tetemije e dyqind e tetedhjete); Leke
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pa TVSH , siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar.
Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 16.10.2015
Ankesa: Nuk ka.
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NJOFTIME FITUESI
GARDA E REPUBLIKES
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Nga: Autoriteti Kontraktor GARDA E REPUBLIKES
Rruga e “Elbasanit”, Pallati i Brigadave, Tiranë
Për:

Operatorin Ekonomik “TREFAST” sh.p.k me NIPT K31614044C
Rruga “Thanas Ziko”, Objekti nr.92, Tiranë.

Procedura e prokurimit:

Shërbim Konsulence – Prokurim me mjete elektronike
ndërthurur me ato shkresore.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Hartim projekt-preventiva për rikonstruksione dhe
ndërtim të ri në Gardën e Republikës”
Fondi limit: 3.333.333 (Tremilion e treqind e tridhjetë e tremijë e treqind e tridhjetë e
tre) lekë Pa TVSH
Afati për kryerjen e shërbimit: 40 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 10.08.2015.
Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike [Data:03/08/2015] [Numri:30]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
Oferta më e mirë e vlerësuar

Kjo procedure është zhvilluar në dy faza:
I - FAZA E PARË – PARAKUALIFIKIMI
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues:
1234567-

“Zenit 06” sh.p.k
“PROQUAL” sh.a
“TREFAST” sh.p.k
“A.C.T.I” sh.p.k
“STUDIO ARCHIMED” sh.p.k
“ATELIER 4” sh.p.k
“GJEOKONSULT & CO” sh.p.k

Në këtë fazë është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:
1. “A.C.T.I” sh.p.k
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
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Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “A.C.T.I” sh.p.k, dërguar elektronikisht,
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka konstatuar se, ky operator ekonomik nuk paraqet ekstraktin
për të dhënat e subjektit duke mos vërtetuar në këtë mënyrë nëse subjekti është në ndjekje penale
sipas nenit 45/1 të LPP apo nëse është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet
me aktivitetin profesional, nuk vërtetohet qenia aktiv ose jo e subjektit.
Pra ky operator nuk plotëson kriteret e përgjthshme të kualifikim.
II. FAZA E DYTË: DORËZIMI DHE VLERËSIMI I PROPOZIMEVE TEKNIKE DHE
EKONOMIKE, (në mënyre shkresore).
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues:
1- “Zenit 06” sh.p.k
2- “PROQUAL” sh.a
3- “TREFAST” sh.p.k

me vlerë 2.850.000 lekë Pa TVSH
me vlerë 3.085.000 lekë Pa TVSH
me vlerë 2.777.777 lekë Pa TVSH

Janë s’kualifikuar operatorët e mëposhtëm:
1- “STUDIO ARCHIMED” sh.p.k
2- “ATELIER 4” sh.p.k
3- “GJEOKONSULT & CO” sh.p.k
pasi nuk u paraqitën në datën dhe orën e caktuar për dorëzimin e propozimeve teknike dhe ofertave
ekonomike.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik, “TREFAST”
shpk, me adresë: Rruga “Thanas Ziko”, Objekti nr.92, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 2.777.777 (dymilion e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatëmijë e shtatëqind e
shtatëdhjetë e shtatë) lekë, pa TVSH dhe me një total prej 95.2 (nëntëdhjetë e pesë pikë dy) pikë, se
është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Gardës së Republikës, Zyra e Prokurimit, me adresë,
“Rruga e Elbasanit, Pallati i Brigadave, Tiranë”, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe
të sigurimit të kontratës, ashtu si parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 ditëve nga dita e
marrjes së publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 2.850.000 (dymilion
e tetëqind e pesëdhjetë mijë) lekë, pa TVSH. dhe vlerësuar me një total prej 87.49 (tetëdhjetë e
shtatë pike dyzet e nëntë) pikësh, ashtu si parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit Përfundimtar është realizuar shkresërisht, në datë 16.10.2015.
Ankesa: Nuk ka
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NJOFTIME TË KONTRATAVE TË
LIDHURA ME PROKURIM
ELEKTRONIK
DRSHTRR FIER
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
DRSHTRR Fier
Adresa
Sheq i Madh Fier
Tel/Fax
0345 01 909 908
E-mail
drfier@dpshtrr.gov.al
Faqja në Internet
___________________________________________
2. Lloji i procedurës: Kërkese per Propozim
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër ; Blerje gjeneratori per Qendren e Tahografit ne
DRSHTRR Fier
4. Fondi limit 1 666 667 (njemilion e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashtemije e gjashteqind e
gjashtedhjete e shtate) leke pa tvsh.
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet):
Vlera
1 980
000 (njemilion
e nenteqind e
tetedhjetemije )

(me TVSH)

Monedha Leke

6. Data e lidhjes së kontratës 21.10.2015
7. Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
Fredi – A shpk Tirane
Adresa
Rruga e Durresit Njesia administrative nr 11
Nr. NIPT
K11723003M

SPITALI PSIKIATRIK “ALI MIHALI” VLORE
Autoriteti Kontraktor,adresa,nr.tel: Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore Lgj.”10 Korriku” Vlore
Tel/Fax +355 33 205 105.
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Lloji i Procedures se Prokurimit: “Kerkese per Prpozim”
Objekti i Prokurimit: “Blerje Medikamentesh per Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore”
Fondi Limit: 1.243.956(Nje milion e dyqind e dyzet e tre mije e nenteqind e pesedhjete e gjashte)
leke.
Vlera totale e kontrates: 1.239.476 (Nje milion e dyqind e tridhjete e nente mije e katerqind e
shtatedhjete e gjashte) leke.
Data e lidhjes se kontrates: 21/10/2015
Kontraktori/et,adresa,nipt: Fatos Lashi, Rruga e Kavajes,Godina e Condor Center Nr.106,Kati i 1,
K 91 31 50 05 H

SHTEPIA E TE MOSHUARVE FIER
1- Autoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel :
Rruga “Jakov Xoxa”;Tel/Fax: 034 41 00 74
2- Procedura e prokurimit eshte :

Shtëpia e të Moshuarve Fier, Lagja

“Liri”,

Kërkesë për Propozim me mjete elektronike.

3- Objekti (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : “Blerje artikuj të ndryshëm ushqimorë”.
4- Fondi limit (pa TVSH) (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : 1,250,000 lekë.
5- Vlera totale e kontrates : 1,250,000 leke (njëmiljon e dyqind e pesëdhjetëmijë) pa TVSH dhe
1,500,000 lekë (njëmiljon e pesëqindmijë) me TVSH.
6- Data e lidhjes së kontratës : 23.10.2015
8- Kontraktori, adresa, nipt : “START CO” Tiranë, Rruga “Irfan Tomini”, ndërtesa 9-katëshe,
kati I-rë, NIPT - L11614001S
9-

DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE KORCE
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Drejtoria Rajonale e Shendetesise Korce
Adresa
Rr. “Kico Drenova”, L.15
Tel/Fax
082242800
E-mail
DRSHKorce@shendetesia .gov.al
Faqja në Internet
2. Lloji i procedurës: “ Kerkese per propozim”.
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3. Objekti i kontratës: “Sherbimi i Rojeve Private”
4. Fondi limit:1.240.220 ( njemilion e dyqind e dyzetmije e dyqind e njezet ) leke pa

TVSH.

5. Vleratotalepërfundimtare e kontratës :

Vlera

892.104 (teteqind e nentedhjete e
dymije e njeqind e kater)Leke
me TVSH

6. Data e lidhjes së kontratës:16.10.2015
7. Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
” Eurogjici Security ” shpk
Adresa
Rruga: Adem Jashari;Lagj.nr.8;Ndertesa nr.4;Hyrja 10; Ap.3;Njesia
Bashkiake nr.5
Nr. NIPT
K31929010K
Adresa e Internetit
www.eurogjici-security.com

SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Spitali Universitar i Traumes
Adresa
Rr. “Lord Bajron” Laprake, Tirane
Tel/Fax
+355 4 2 357356
E-mail
spitalitraumes@shendetesia.gov.al
Faqja në Internet
___________________________________________
2. Lloji i procedurës: Kerkese per propozim
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : Blerje Kite dhe Materiale per Aparatin e Astrupit
4. Fondi limit: 1 206 698 (nje milion e dyqind e gjashte mije e gjashteqind e nentedhjete e tete)
leke pa TVSH
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet):
Vlera

1,205,983 (pa TVSH)

6. Data e lidhjes së kontratës 23.10.2015

Monedha Leke
Nr. Prot. 160/7

7. Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri :
“SWISSMED” shpk
Adresa:
Rr.”Bon Bosko”,Kompleksi “ Nord Konstruksion”, Kati I,Shk3, Ap.3
TIRANE
Nr. NIPT
K81323024G
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BASHKIA BULQIZE
Autoriteti Kontraktor: Bashkia Bulqize, Lagjia “ Minatori” Bulqize.
Lloji i proçedures se prokurimit : ““Procedure e Hapur (me mjete elektronike)
Objekti i prokurimit: “Sherbimi me roje private per Bashkine Bulqize dhe Instucioneve ne varesi ”.
Fondi limit: 4.303.000 (kater milion treqind e tre mije e) leke pa tvsh
Vlera totale e kontrates: 4 206 533.15 (kater milion e dyqind e gjashte mije e peseqind e tridhjete e
tre pike pesembedhjete leke)pa tvsh .
Data e zhvillimit te tenderit: 22.07.2015,ora 10:00
Data e lidhjes se kontrates: 21.10.2015
Kohezgjatja e kontrates: 5 muaj
Kontraktori, adresa, nipt: Operatori Ekonomik Erda sh.p.k ,me nr Nipti :L37214001G,me seli ne
Bulqize, të përfaqësuar nga z.Sami BALLA ,si dhe operatorit SH.R.S.F SAFE ,me nr
Nipti:K41424040P ,me seli ne Tirane ,me administratore zj. Jorida ZHUZHI,.

INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK
Autoriteti Kontraktor: Instituti I Shendetit Publik, Rr. Aleksander Moisu Nr.80 , tel fax
+3554374756, tel fax +355370058:Tel: +355375723
Lloji i procedures se prokurimit:
Procedure e tender i hapur.
Objekti i prokurimit “Blerje, kite, reagente, materiale te tjera per teknikat TaqMan dhe Cobas
amplikor.”
Fondi limit:
Leke pa TVSH

7 463 600 ( shtatemilion e katerqind e gjashtedhjete e tremije e gjashteqind)

Vlera totale e kontrates : eshte ose 8 953 800 (tetë milion e nenteqind e pesedhjete e tre mije e
teteqind) lekë me TVSH
Data e lidhjes se kontrates : 20/10/2015
Kontraktori , adresa , nipt : Swissmed ” Sh.p.k. me nipt K 81323024G Adrese: Rr. Don Bosko,
Kompleksi “Nord Konstruksion” kati i 2, shk3 ap3 Tirane.
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POSTA SHQIPTARE SH.A
Autoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel:
.04250679

Posta Shqiptare Sh.a. Rr. ”Reshit Çollaku” Nr. 4 Tirane Tel

Lloji i procedurës së prokurimit:

Procedurë e hapur.

Objekti i Prokurimit: “Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A”,
Loti i III-të: Qarku Diber,
Fondi limit: 986.391 (nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e nëntëdhjetë e një) Lekë.
Vlera totale e kontrates: 1.023.123,02 (një milion e njëzet e tre mijë e njëqind e njëzet e tre presje
zero dy) Lekë (me T.V.SH).
Data e lidhjes se kontrates:

20.10.2015

Kontraktori/et, adresa, nipti: Operatori “Res-03” sh.p.k. NIPT K26513468E Adr: Bulqizë.

POSTA SHQIPTARE SH.A
Autoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel:
.04250679

Posta Shqiptare Sh.a. Rr. ”Reshit Çollaku” Nr. 4 Tirane Tel

Lloji i procedurës së prokurimit:

Procedurë e hapur.

Objekti i Prokurimit: “Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A”,
Loti i V-të: Qarku Durrës.
Fondi limit: 986.391 (nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e nëntëdhjetë e një) Lekë.
Vlera totale e kontrates: 1.034.278,3 (një milion e tridhjet e katër mijë e dyqind e shtatëdhjetë e
tetë presje tre) Lekë (me T.V.SH).
Data e lidhjes se kontrates:

20.10.2015

Kontraktori/et, adresa, nipti: Operatori “N.S.S (Ndreu security services)” sh.p.k. NIPT J68319509H
Adr: Bulevardi “Zogu i Parë”, Ndërtesa 53, kati i III-të, Tiranë.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE
Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel :Drejtoria e Përgjithshme e Doganave,
Laprakë,Tiranë,Tel.22245705

Rr.Durrësit,

Numri i references se prokurimt :Ref.Nr. 21269 prot, datë 02.09.2015
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Kërkesë për propozim

Objekti i Kontratës : Blerje pjesë këmbimi për mjetet e transportit të DPD -së
Fondi limit : 4.405.996 lekë pa tvsh
Vlera totale e kontratës : 3.658.500 lekë pa tvsh
Data e lidhjes së kontratës :

23.10.2015

Kohëzgjatja e kontratës : 45 ditë
Kontraktori, adresa, nipt: Shoqëria “R & R GROUP” shpk, me Nipt: K81415001A, me adresë:
Lagjja "Valias", Rruga "Skenderbeu". Ndertese Private, Zone Kadastrale Nr.2066, Numer Pasurie
25/13, Tiranë.

NDERMARRJA E TRAJTIMIT TE STUDENTEVE SH.A., ELBASAN
1. Autoriteti kontraktor, Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve sh.a., Elbasan me adrese: Lagja 11
Nentori, konvikti i studenteve, Elbasan, qarku Elbasan, me nr. Telefon/Fax 054523394.
2. Lloji i procedures se prokurimit “Kerkese per Propozim” (Mallra).
3. Objekti i prokurimit “Blerje karburant Gazoil D1 (nafte) per nevojat e NTS sha, Elbasan”.
4. Fondi limit 1 000 000 Leke pa TVSh (nje milion).
5. 18 % (tetembedhjete) perqind marzhi i fitimit i shprehur ne perqindje.
Vlera totale e kontrates (nqs ka lote e ndare sipas loteve)
6. 26.10.2015 Data e lidhjes se kontrates
7. “FRAN – OIL” SHPK, ADRESE; L.D.HAXHIRE URA E ZARANIKES, RRETHI ELBASAN,
me numer NIPTI K72620201V. kontraktori/et,adresa,nipt

ALBCONTROL SHA
Autoriteti Kontraktor, adresa, tel:
ALBCONTROL SHA, me adresë: Aeroporti “Nënë Tereza”,
Rinas. Tel. +35544522121, Fax.+35544522122 ,
Loji i procedurës së prokurimit:Procedurë e kërkesë për propozim me mjete elektronike.
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Objekti i prokurimit:Trajnim per rifreskimin e njohurive ne rangun APS/RAD.
Vlera limit: limit 2 338 438 (dy milion treqind e tridhjete e tete mije e katerqind e tridhjetë e
tete)lekë pa tvsh.
Vlera totale e kontratës:2 335 440 (dy milion e treqind e tridhjetë e pesë mijë e katërqind e dyzetë)
lekë pa tvsh.
Data e lidhjes së kontratës: Datë 20.10.2015, me nr. 1341/3 Prot.
Kontraktori , Adresa, Nipti:
AIR Communication” shpk dhe “SENASA” NIPT: L32409042E, dhe A79818423 me adresë: Rr.
“Andon Zako Çajupi”, Pll. 6, AP. 4, Tiranë, me përfaqësues ligjor z. Altin Zeqaj dhe Avenida de la
Hispanidad, 12, Madrid, Spanjë, me përfaqësues ligjor Francisco Vergara Ogando.

ALBPETROL SHA PATOS
Autoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel: Albpetrol sha Patos, Lagja “29 Marsi”, Rruga Fier – Patos km
7, Tel.03813662, e-mail: prokurime@albpetrol.al
Lloji i procedures se prokurimit : Kerkese per propozim me mjete elektronike
Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): “Blerje vula sigurie me numer serial”
Fondi limit (pa TVSH) nga te ardhurat e veta: 1 000 000 (nje milion) Lekë
Afati: 30 dite
Vlera totale e kontratës (me TVSH): 611 988 (gjashteqind e njembedhjete mije e nenteqind e
tetedhjete e tete) lekë
Data e lidhjes se kontrates: 23/ 10/ 2015
Kontraktori, adresa, nipt: “Agimi B” shpk, Tirane, me NUIS K41531005T

DREJTORIA E ALUIZNI-T TIRANA-1
Emri Drejtoria e ALUIZNI-t Tirana-1 Adresa
Tel/Fax
++355 42258082
E-mail
www.aluizni.gov.al
Faqja në Internet
www.aluizni.gov.al

Rr. “ Skender Kosturi”

2. Lloji i procedurës: Procedurë e hapur
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3. Objekti i kontratës: Shërbimi i evidentimit faktik në terren të ndërtimeve pa leje.
4. Fondi limit 25,000,000 lekë pa TVSH
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës
Vlera

30.000.000 (me TVSH)

Monedha Lekë

6. Data e lidhjes së kontratës 23.10.2015
7. Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
Adresa
Nr. NIPT

”Klodioda” Shpk
Rr”Barrikadave ” nr 118 kt 3
K51813002H

MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINSITRIMIT
TË UJËRAVE
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor, adresa, nr. tel: Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Adminsitrimit të
Ujërave. Adresa: Blvd.”Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Tel/Fax: 00355 4 2226551.
Lloji i procedurës së prokurimit: “Proçedure e hapur mbi kufirin e lartë monetar”.
Objekti i prokurimit: Loti i II “Blerje Skanera”.
Fondi limit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve): Loti i II “Blerje Skanera” vlera 862 426 (tetëqind e
gjashtëdhjetë e dy mijë e katërqind e njëzetë e gjashtë) lekë pa TVSH.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit për vitin 2015.
Vlera totale e kontratës (nqs ka lote i ndarë sipas loteve):
Loti i II “Blerje Skanera” 438 375 (katërqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind e shtatëdhjetë e pesë)
lekë pa TVSH526 050 (pesëqind e njëzetë e gjashtë mijë e pesëdhjetë) lekë me TVSH.
Data e lidhjes se kontrates: 12.10.2015
Kontraktori/et, adresa, nipt: Operatorit ekonomik “Infosoft System” shpk, me adresë Rruga “Murat
Toptani”, Gjergji Center, Tiranë, NIPT-i J61820021C.

MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINSITRIMIT
TË UJËRAVE
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor, adresa, nr. tel: Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Adminsitrimit të
Ujërave. Adresa: Blvd.”Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë, Tel/Fax: 00355 4 2226551.
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Lloji i procedurës së prokurimit: “Proçedure e hapur mbi kufirin e lartë monetar”.
Objekti i prokurimit: Loti i III “Blerje Projektore”.
Fondi limit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve):
Loti i III “Blerje Projektore” vlera 341 334 (treqind e dyzetë e një mijë e treqind e tridhjetë e
katër) lekë pa TVSH.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit për vitin 2015.
Vlera totale e kontratës (nqs ka lote i ndarë sipas loteve):
Loti i III “Blerje Projektore”
245 340 (dyqind e dyzetë e pesë mijë e treqind e dyzetë) lekë pa TVSH
294 408 (dyqind e nëntëdhjetë e katër mijë e katërqind e tetë) lekë me TVSH.
Data e lidhjes se kontrates: 12.10.2015
Kontraktori/et, adresa, nipt: Operatorit ekonomik “Infosoft System” shpk, me adresë Rruga “Murat
Toptani”, Gjergji Center, Tiranë, NIPT-i J61820021C.

DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE SHKODER
MINISTRIA E SHENDETESISE
Autoriteti kontraktor,adresa,ne tel: Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder
Adresa: Rruga:Bujar Bishanaku,Shkoder,Albania tel.+355 224 65 95,
Lloji i procedures se prokurimit: Procedur
(Blerje e përqendruar –Ministria e Shendetesise)

Hapur

,

(prokurim elektronik)

.

Objekti i prokurimit(n.q.s ka lote, i ndare sipas loteve):
” B-9 -Blerje barna per nevoja spitalore ndarë ne lote gjithsej 24 Lot;13”.
Fondi limit(n.q.s ka lote, i ndare sipas loteve):120 740 147,98 (njëqind e njëzetëmilion e shtatëqind
e dyzetëmijë e njëqind e dyzetë e shtatë,98)lekë pa TVSH
Vlera totale e kontrates(nqs ka lote e ndare sipas loteve ): 29 310 (njëzetë e nëntëmijë e treqind e
dhjetë)) lekë pa TVSH
Data e lidhjes kontrates:21.08.2015
Kontraktori,adresa,NIPT: Shoqërisë “MEDICAMENTA” sh.p.k,me Nr NIPT K41420001V ,me
perfaqesues;Ilir Shehu.Adresa: Kashar Autostrada Tiranë – Durrës,km6(rruga dytësore,ndërtesë 2
katëshe pranë Poseidon)Tiranë.
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DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER
MINISTRIA E SHENDETESISE
Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber Bulevardi “Elez Isufi” Peshkopi Tel. &
Faks 0218 221 81
Lloji i procedures se prokurimit: “Hapur”- Tender i Perqendruar “Ministria e Shendetesise”
Objekti i prokurimit: “Blerje materiale medikamente mjekesore spitalore per nevoja te Drejtorise
Spitalit Rajonal Diber”

Fondi limit: 30 000 000 (Tridhjete milion) leke pa TVSH
Vlera totale e kontrates: 2 344 800 (Dy milion e treqind e dyzet e kater mije e teteqind) leke pa
TVSH.
Data e lidhjes se kontrates: 31.07.2015
Kontraktori:
(Sipas tabeles me poshte):

1
a

B9 “Blerje barna gjaku dhe organet formuese te gjakut per nevojat e Spitalit Rajonal Diber
per v.2015”- Ndarë në lote
2 344 Tirane
Kashar Autostrada TiraneMEDICAMENTA K41420001V
800
Durrës,km 6
2 344
Loti 13
Sodium chloride 800
SHUMA
VLERES B9

LEKE

239 200

TOTALI
MEDIKAM. 2015
(B9)
LEKE

2 344
800

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR LIBRAZHD
MINISTRIA E SHENDETESISE
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd
Adresa
Rruga “ Jakup Bicaku”Librazhd
Tel/Fax
05143460
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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spitalilibrazhd @yahoo.com
_______________________

2. Lloji i procedurës: Tender i hapur - prokurim elektronik-mallra.
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër Blerje barna per nevoja spitalore ndare ne
lote,gjithsej 24 lote”,(Loti 7- Heparine sodium).
4. Fondi limit 120.740.147,98 leke pa TVSH 5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet):
Vlera

3.700

(me TVSH)

Monedha lek

6. Data e kontrates 29/07/2015
7. Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
” Omega Pharma Group " shpk,
Adresa
Kashar,Kthesa e Kamzes,perballe Casa Italia
Nr. NIPT
L01529009P

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
2. Lloji i procedurës: “Kerkese per Propozime”
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Mbikqyrje punimesh për punime rrugore”, loti 2 me
objekt: “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Kthesa e Bishanit – Boçovë – Varrezat e
fshatit Bashkim”.
4. Fondi limit 396.552 (treqind e nentedhjete e gjashtë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e dy) lekë pa
tvsh.
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 346.788 (treqind e
dyzet e gjashtë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh.
6. Data e lidhjes së kontratës 21 Tetor 2015.
8. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Taulant” shpk me adrese: Rruga Gjike Kuqali,
pallati 23/2, shkalla 1, ap. 1, Tirane, me NIPT K61617040L
9.
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INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL
Autoritetit kontraktor: Inspektorati Qendror Teknik, Rruga “Muhamet Gjollesha” Nr. 56, Tel: +355
4 2259-473 Fax: +355 4 2223- 291, www.iqt.gov.al
Lloji i procedures së prokurimit: “Kërkesë për Propozim”, me mjete elektronike.
Objekti i prokurimit: “Blerje e reagentëve për Laboratorin e Kontrollit të Naftës, Gazit dhe
Laborator Tekstilit për vitin 2015”
Fondi limit: 5 000 000 (pesëmilion) leke pa TVSH.
Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit,
Investim i Ministrisë së Energjise dhe Industrise.
Afati i lëvrimit: 60 ditë
Data e lidhjes së Kontratës: 26.10.2015
Emri dhe adresa e kontraktorit: “Krijon” sh.p.k. Adresa: Rruga Todi Shkurti, Nr.5, 1004 Tiranë, me
nipt K12023001A.

DREJTORIA POLICISE QARKUT TIRANE
Autoriteti kontraktor: Drejtoria Policise Qarkut, Rruga “Sami Frasheri”,Nr.3, Tirane
Lloji i procedures: ”Kerkese per Propozim”
Objekti i kontrates: ”Hidroizolimi i Taraces se Komisariatit Nr.3, Tirane”
Fondi limit: 3.851.184 (tre milion e teteqind e pesedhjete e nje mije e njeqind e tetedhjete e kater)
pa TVSH
Vlera totale e kontrates : 2.099.819 (dy mmilion e nentedhjete e nenete mije e teteqind e
nentembedhjete) Leke (pa TVSH).
Data e lidhjes se kontrates: 26.10.2015
Afati per sherbimin: Nga data e lidhjes se kontrates deri ne date 26.11.2015
Kontraktori, Adresa, Nipti: “MENI” Sh.p.k, Rruga “Shinasi Dishnica” Pallati UniCon Nr.1,Hyrja
A, Kati II, Tirane. NIPTI J61909018W.

HEKURUDHA SHQIPTARE SH.A. DURRES
1 .Autoriteti Kontraktor: Hekurudha Shqiptare sh.a. Durres, Tel: 052222037
2.Lloji i Proçedures se prokurimit:Proçedure e hapur, sherbime.
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3.Objekti i kontrates : “Sigurimi i sherbimit te ruajtjes me roje private te Stacionithekurudhor
Elbasan”
4.Fondi limit : 4.188.012 leke ( pa T.V.Sh. )
5.Vlera totale e kontrates : 3.995.791,14leke ( pa T.V.Sh. )
4.794.949,36leke ( me T.V.Sh. )
6.Data e lidhjes se kontrates : 01.10.2015
7.Kontraktori : Shoqeria “Dea Security” shpk, Nipt-iK51521007J.

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
Adresa
Ish Zona Industriale Gjirokaster
Tel/Fax
084262529
E-mail
drejtoriae rajonitjugorgjirokaster@gmail.com
Faqja në Internet
____________________________________
2. Lloji i procedurës: Procedure e hapur sherbimet
3. Objekti i kontratës: ”Mirembajtje rutine me performance rruga Ura e Leklit –Kelcyre – Permet
+ rruga Kelcyre –Ballaban 51 km”
4. Fondi limit

30706596 leke pa tvsh

5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet):
Vlera

32259600 (me TVSH)

Monedha leke

6. Data e lidhjes së kontratës 16.10.2015
7. Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
”Eurostil” shpk & ”Niem”shpk
Adresa
Permet ,Lagja nr.1
Nr. NIPT
J990116203O, K366009610Q

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT
Autoriteti Kontraktor,adresa,nr.tel : Drejtoria e Policise se Shtetit Adresa:
Curri” Tirane.
Tel / Fax: 042279212 / 042279216

Bulevardi “ Bajram

Lloji i procedures se prokurimit : “ Kerkese per propozim ”.
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Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) : “Mirembajtje e dy aparaturave te ADN
(3130 Genetic Analyser dhe 9700 GeneAmp System)”.
Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): “Mirembajtje e dy aparaturave te ADN (3130 Genetic
Analyser dhe 9700 GeneAmp System)”. Fondi limit total 2,166,500 leke ( pa tvsh )
Vlera totale e kontrates ( nqs ka lote e ndare sipas loteve): “Mirembajtje e dy aparaturave te ADN
(3130 Genetic Analyser dhe 9700 GeneAmp System)”. Vlera totale 2,586,600 leke ( me tvsh)
Data e lidhjes se kontrates: 27 / 10 / 2015
Kontraktori/et,adresa,nipti:
Operatori ekonomik “Krijon”sh.p.k. me adrese:
Shkurti”, Pallati 1,Ap 2,Tiranë. NIPTI: K 12023001 A

Rruga: ”Todi

BASHKIA TIRANË
Autoriteti Kontraktor:
Bashkia Tiranë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tel/Fax: 042 256
799, prokurimet@tirana.gov.al; Adresa e Internetit: www.tirana.gov.al;
Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur”
Objekti i prokurimit: “Rehabilitimi dhe instalimi i sistemit të ngrohjes në shkollën 9-vjecare “1
Maj”
Fondi limit: 49,996,610 (dyzetë e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e
gjashtëqind e dhjetë) lekë pa TVSH.
Afati për kryerjen e punimeve:
kontratës.

8 (tetë) muaj kalendarike duke nisur nga dita e

lidhjes së

Burimi i financimit:
Të ardhurat e Bashkisë së Tiranës në mbështetje të VKB Nr. 28 datë
23.12.2014 per: ”Miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2015-2017 dhe detajimin e buxhetit të
Bashkisë së Tiranës për vitin 2015”
Investim X , Shpenzim operativ 
Vlera totale e kontratës:
44,723,318 (dyzetë e katër milion e shtatëqind e njëzetë e tre mijë e
treqind e tetëmbëdhjetë) lekë me TVSH.
Data e lidhjes së kontratës: 27 / 10 / 2015
Kontraktori: Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk & “Aluera” shpk Rruga “Don
Bosko”, Pallati Meld,kati i dytë,TiranëNIPT-i K51712017A & NIPT-i K33222403W

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT
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1.Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Ministria e Arsimit dhe Sportit, me adresë: Rruga e Durrësit,
Nr. 23, AL 1001, Tiranë, Nr. Tel/ +355 4 2225457, Fax : +355 4 2232002.
2.Lloji i proçedures së prokurimit: “Kërkesë për propozim”.
3.Objekti i prokurimit: “Ruajtjen e Ambienteve të MAS-it me Roje Private”.
4. Fondi limit:1.643.590 (njëmilion e gjashtëqind e dyzet e tremijë e pesëqind e nëntëdhjetë) lekë pa
t.v.sh, vënë në dispozicion nga Buxheti i shtetit 2015.
5.Vlera totale e kontratës: 442’804.86 (katërqind edyzet e dymijë e tetëqind e katër pikë tetëdhjetë e
gjashtë) lekë pa tvsh, ose 513’365.83 (pesëqind e trembëdhjetëmijë e treqind e gjashtëdhjetë e pesë
pikë tetëdhjetë e tre) lekë me t.v.sh.
6. Data e lidhjes së kontratës: 27.10.2015.
7.Kontraktori: Shoqëria “Toni Security”,Rr. “Adem Jashari”, lagjia nr.8, Pall.4, Ap.3, Tiranë, me
numër NIPT-i K94010201F.

DREJTORIA RAJONALE E OSHEE GJIROKASTËR
1.Autoriteti kontraktor : Drejtoria Rajonale e OSHEE Gjirokastër, Rr.18 Shtatori , Pallati 6 Kate
përballë Gjykatës Gjirokastër
2.Lloji i Procedurës së prokurimit : “Kërkesë Për Propozim/Shërbime”.
3.Objekti i kontratës: “Mbikqyrja e punimeve për Montim kabinash tip box 20 kv dhe
rikonstruksion i kabinave ekzistuese në Sarandë dhe Ksamil ”.
4.Fondi limit: 980 294 (nëntë qind e tetëdhjetë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e katër) lek pa TVSH.
5.Vlera totale e kontratës: Vlera (pa TVSH) - 489,450 (katërqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e
katërqind e pesëdhjetë) lek Vlera (me TVSH) - 587,340 (pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e
treqind e dyzet) lek

6.Data e lidhjes së kontratës: 27/ 10 /2015
7.Kontraktori: BOE “C.E.C Grup” me Nipt nr.L11807013M , me adresë: Njësia Bashkiake nr. 7,
Rr. Dritan Hoxha, Ndërtesa nr. 117, Tiranë dhe “ Roalb Studio“sh.p.k e rregjistruar me Nipt nr.
L16421701H, me adresë Melan, Trenë, Komuna Melan, Dibër .

BASHKIA KRUME
Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Tel.+ 355 4 22 77 510

https://www.app.gov.al

194/300

Buletini Nr.43, datë 02 Nentor 2015
Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail
Adresa e Internetit

Agjencia e Prokurimit Publik

Bashkia Has
Pallati Kultures Krume - Has
+35521422080
bashkiakrume@yahoo.com
______________________

Lloji i procedurës:

Kerkese per Propozim-Mallra

Objekti i kontratës:

“Blerje Karburanti për Mjete dhe ngrohjen e shkollave të Bashkisë Has”

Fondi limit:

1,430,000.0 (Njemilion e katerqint e tridhjetemijë) leke pa tvsh.

Vlera e Kontrates: Marzhi i fitimit në 8.8%(në vlerë absolute 15.0 lekë/liter).
Data e Kontratës: 26/10/2015
Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
“Vellezerit Poga” SHPK
Adresa
Lagje 1, Krumë, Has.
Tel/Fax
+355692506221

NIPT K76317905K

DREJTORIA E POLICISË SË SHTETIT
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor,adresa,nr. tel: Drejtoria e Policisë së Shtetit,Bulevardi “Bajram Curri”
Tiranë,Nr.tel:042279214, fax 042278919.
Llojiiprocedurëssëprokurimit:“Proçedure e hapur mbi kufirin e lartë monetar”.
Objektiiprokurimit (nqskaloteindaresipasloteve):Loti VIII“Server per Drejtorine e Pergjithshme te
Policise”
Fondi limit (nqskaloteindarësipasloteve): Loti VIII “Server per Drejtorine e Pergjithshme te
Policise”me fondin limit 4 166 667lekë pa TVSH.
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Vlera totale e kontratës (nqs ka lote e ndarë sipas loteve):Loti VIII “Server per Drejtorine e
Pergjithshme te Policise”me vlerën3 877 608lekë me TVSH.
Data e lidhjes së kontratës:12.10.2015
Kontratori, adresa,nipt:“S&T Albania” Sh.p.k me adresë Rr. “Ibrahim Rugova”, Sky Tower 11/1,
Tiranë, NIPTI K 52207006 Q.
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DREJTORIA E POLICISË SË SHTETIT
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor,adresa,nr. tel: Drejtoria e Policisë së Shtetit,Bulevardi “Bajram Curri” Tiranë,
Nr.tel:042279214, fax 042278919.
Llojiiprocedurëssëprokurimit:“Proçedure e hapur mbi kufirin e lartë monetar”.
Objektiiprokurimit (nqskaloteindaresipasloteve):Loti X“Pajisjenetworku, ROUTER”
Fondi limit (nqskaloteindarësipasloteve): Loti X “Pajisjenetworku, ROUTER”me fondin limit 5
820 000lekë pa TVSH.
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Vlera totale e kontratës (nqs ka lote e ndarë sipas loteve):Loti X “Pajisjenetworku, ROUTER”me
vlerën6 790 648lekë me TVSH.
Data e lidhjes së kontratës:12.10.2015
Kontratori, adresa,nipt: “S&T Albania” Sh.p.k me adresë Rr. “Ibrahim Rugova”, Sky Tower 11/1,
Tiranë, NIPTI K 52207006 Q.

DREJTORIA E BUJQËSISË LEZHË
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor, adresa, nr. tel: Drejtoria e Bujqësisë Lezhë, adresa: Lagjja “Varosh”, Rruga:
“NënëTereza”, Lezhë.
Lloji i procedures se prokurimit:“Proçedure e hapur mbi kufirin e lartë monetar”.
Objektiikontratës:

Loti I “Blerje UPS“.

Fondi limit: 78 420(shtatëdhjetë e tetë mijë e katërqind e njëzetë) lekë pa Tvsh.
Vlera totale e kontratës: 43 560 (dyzetë e tre mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë)lekë pa Tvshose 52
272 (pesëdhjetë e dy mijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy) lekë me Tvsh.
Data e lidhjes se kontrates:30/09/2015
Kontraktori, adresa, nipti: “Sinteza Co” Shpk, me adresë:Rruga“Fortuzi”, Nr. 5, Tiranë,me nr.NIPT
K11324003F.

DREJTORIA E BUJQËSISË LEZHË
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor, adresa, nr. tel: Drejtoria e Bujqësisë Lezhë, adresa: Lagjja “Varosh”, Rruga:
“Nënë Tereza”, Lezhë.
Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”.
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Loti IV “Blerje Fotokopje“ Loti V “Blerje Printera“

Fondi limit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve): Loti IV “Blerje Fotokopje“ vlera 86 512 (tetëdhjetë e
gjashtë mijë e pesëqind e dymbëdhjetë) lekë pa TVSH.
Loti V “Blerje Printera“ vlera 155 840 (njëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e dyzetë) lekë pa
TVSH.
Vlera totale e kontratës (nqs ka lote i ndarë sipas loteve):
Loti IV “Blerje Fotokopje“ vlera 43 180 (dyzetë e tre mijë e njëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH.
Loti V “Blerje Printera“ vlera 52 900 (pesëdhjetë e dy mijë e nëntëqind) lekë pa TVSH.
Data e lidhjes se kontrates: 28.09.2015
Kontraktori/et, adresa, nipt: Operatorit ekonomik “BNT Electronic’s” Shpk, me adresë Bulevardi
Zhan Dark, Nd. 32, Hyrja 16, Kati 2, Apt 1, Tiranë, NIPT J61817047D.

DREJTORIA E BUJQËSISË LEZHË
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor, adresa, nr. tel: Drejtoria e Bujqësisë Lezhë, adresa: Lagjja “Varosh”, Rruga:
“Nënë Tereza”, Lezhë.
Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”.
Objekti i kontratës: Loti II “Blerje Skanera“
Loti III “Blerje Projektorë“
Fondi limit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve): Loti II “Blerje Skanera“ vlera 25 284 (njëzetë e pesë
mijë e dyqind e tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH.Loti III “Blerje Projektorë“ vlera 60 000
(gjashtëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.
Vlera totale e kontratës (nqs ka lote i ndarë sipas loteve):
Loti II “Blerje Skanera“ vlera 14 500 (katërmbëdhjetë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH ose 17 400
(shtatëmbëdhjetë mijë e katërqind) lekë me TVSH.
Loti III “Blerje Projektorë“ vlera 44 140 (dyzetë e katër mijë e njëqind e dyzetë) lekë pa TVSH ose
52 968 (pesëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë me TVSH.
Data e lidhjes se kontrates: 14.10.2015
Kontraktori/et, adresa, nipt: Operatorit ekonomik “Infosoft System” Shpk, Adresa: Rruga Murat
Toptani, Gjergji Center, Tiranë, NIPT J61820021C.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE
1. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rr. “Gjin Bue Shpata”, Tiranë .
2. Proçedura : Kërkesë për propozim.
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3. Objekti i kontratës “Ruajtje objektesh të Drejtorisë Rajonale Tatimore Shkodër”
4. Fondi Limit (n.q.s. ka lote i ndarë sipas loteve).Fondi limit për lotin e Shkodrës3 404 850(tre
million e katerqind e katermije e teteqind e pesedhjete), leke pa TVSH.
5.Vlera totale e kontratës për lotin e Shkodrësështë: 1 410 318.6 (njemilion e katerqind e dhjete
mije e treqind e tetembedhjete preje gjashte) leke me TVSH.
6. Data e lidhjes së kontratës është22.10.2015
7. Kontraktori për lotin e Shkodërsështë: “Eurogjici Security” me Nr. NIPTI K31929010K, me
adrese Rr.”Adem Jashari”, “Lagjia Nr. 8”, Ndertesa 4 Hyrja 10 Ap.3 Njësia Bashkiake Nr. 5,
Tiranë.

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
2. Lloji i procedurës: “Kerkese per Propozime”
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Mbikqyrje për punime rrugore”, ndare ne tre lote, per
lotin me objekt: “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Librazhd – Orenjë loti 1”.
4. Fondi limit 245.340 (dyqind e dyzet e pese mijë e treqind e dyzet) lekë pa tvsh.
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 213.215 (dyqind e
trembedhjete mije e dyqind e pesembedhjete) lekë pa tvsh.
6. Data e lidhjes së kontratës 26 Tetor 2015.
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Taulant” shpk me adrese: Rruga Gjike Kuqali, pallati
23/2, shkalla 1, ap. 1, Tirane, me NIPT K61617040L.

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: “Kerkese per Propozime”
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrje për punime rrugore”, ndare ne tre lote, loti
me objekt: “Mbikqyrje punimesh për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Sanxhak - Superstrade”.
4. Fondi limit 551.391 (peseqind e pesedhjete e nje mije e treqind e nentedhjete e nje) lekë pa tvsh.
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 484.021 (katerqind e
tetedhjete e kater mije e njezet e nje) lekë pa tvsh.
6. Data e lidhjes së kontratës 26 Tetor 2015.
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Taulant” shpk me adrese: Rruga Gjike Kuqali, pallati
23/2, shkalla 1, ap. 1, Tirane, me NIPT K61617040L.

BORDI I KULLIMIT SHKODER
Autoriteti kontraktor(adresa ,nr.tel, e-mail):Bordi i Kullimit Shkoder,lagjia “Skenderbeg”, pas ish
fabrikes se miellit, Shkoder.
Lloji i procedures se prokurimit : “Kerkese Per Propozim”.
Objekti i prokurimit:”Riparim dhe pastrim i vepres se marrjes Rragam”
Fondi limit: 2.049.517 (dy milion e dyzet e nente mije e peseqind e shtatembedhjete) leke pa
TVSH
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit
Shpenzime X
Afati per ekzekutimin e kontrates: Nga data 26.10.2015 deri me date 26.11.2015
Vlera e kontrates: 1.973.660 (nje milion e nenteqind e shtatedhjete e tre mije e gjashteqind e
gjashtedhjete) leke pa TVSH dhe 2.368.392 (dy milion e treqind e gjashtedhjete e tete mije e
treqind e nentedhjete e dy) leke me TVSH.
Data e lidhjes se kontrates: 26.10.2015
Kontraktori: Shoqeria “BLINISHTA” nipti- K16513001T, adresa: Stacioni i Trenit, Shkoder

PORTI DETAR VLORË SH.A.
Autoriteti kontraktor: “Porti Detar” Vlorë, sh.a. Adresa: L. “Pavarësia” Skelë, Vlorë, ALBANIA,
NIPT: J66703258N Tel / Fax
(+355) 33409700 e-mail: info@portivlore.com
website: www.portivlore.com
Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedure e hapur”.
Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion i objektit te zyrave Porti Himare”.
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Fondi limit : 3.997.887 (tremilionë e nenteqind e nentedhjete e shtate mijë e teteqind e tetedhjete e
shtate) lekë pa TVSH.
Vlera totale e kontratës: 2.768.766 ( dymilionë e shtateqind e gjashtedhjetë e tete mijë e shtateqind
e gjashtedhjetë e gjashte ) lekë pa TVSH ose 3.322.519 ( tremilionë e treqind e njezet e dy mije e
peseqind e nentembedhjetë) lekë me TVSH.
Data e lidhjes së Kontratës: 29.09.2015.
Kontraktori: Shoqëria “ELKRI & CO, me Nr.NIPTI J 74818825K me administrator z.Fotina
Rondo, me adrese në qytetin e Sarandes, Lagja Nr.4,Koder.

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER
Autoriteti kontraktor Adresa: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber: Bulevardi “ Elez Isufi “ Peshkopi,
nr. Tel 00355 218 2 2181.
Lloji i procedures se prokurimit eshte: Kerkese per propozim
Objekti i prokurimit: “Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private, per nevoja te
Drejtorise Spitalit Rajonal Diber”
Fondi limit: 2 418 240 (Dy milion e katerqind e tetembedhjete mije e dyqind e dyzet) leke pa TVSH
ose 2 901 888 (Dy milion e nenteqind e nje mije e teteqind e tetedhjete e tete) leke me TVSH
Afati per realizimin e sherbimit eshte: 2 (dy) muaj e 9 (nente) dite ose nga moment i lidhjes se
kontrates (23.10.2015) deri me 31.12.2015
Tenderi u zhvillua: me date 29.06.2015 Ora: 1000
Vendi:Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te Agjensise se Prokurimit Publik www.app.gov.al
Vlera e shpallur fituese: 923 668 (Nenteqind e njezet e tre mije e gjashteqind e gjashtedhjete e tete)
leke pa TVSH ose 1 108 401,6 (Nje milion e njeqind e tete mije e katerqind e nje presje gjashte)
leke me TVSH
Data e lidhjes se kontrates: 23.10.2015
Kontraktori, adresa: “RES-03” me perfaqesues ligjor Z. Mejtim Markeçi, Nipt: K26513468E, me
adrese: Lagjia Minatori Bulqize.

DREJTORIA RAJONALE E OSHEE BERAT
Autoriteti kontraktor,adresa:“Drejtoria Rajonale e OSHEE Berat,rr."Antipatrea",pranë Gjykatës
Berat,Kati i III.Berat.
Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkesë për propozime
Objekti i prokurimit “Ruajtja dhe Shoqërimi i Vlerave Monetare të KNK-ve”.
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Fondi limit: 7,334,151 (shtatë milion e treqind e tridhjete e katër mije e njëqind e pesëdhjete e një)
lekë pa tvsh.
Vlera totale e kontratës: 8,140,084(tetë milion e njëqind e dyzet mije e tetëdhjetë e katër)lekë me
tvsh.
Data e lidhjes së kontratës: 28/10/2015
Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
“Myrto-Security”sh.p.k.
Adresa
Lagja “Apollonia”,Rr “Brigada e 11 Sulmuese”.Fier.
Nr. NIPT
K23323401N

BASHKIA KRUME
Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor
Emri
Bashkia Has
Adresa
Pallati Kultures Krume - Has
Tel/Fax
+35521422080
E-mail
bashkiakrume@yahoo.com
Adresa e Internetit
______________________
Lloji i procedurës: Kerkese per Propozim-Mallra
Objekti i kontratës:

“Blerje Dru Zjarri për shkollat dhe Institucionet e Bashkisë Has”.

Fondi limit:1.275.000,0 (Njëmilion e dyqind e shtatëdhjetë e pesëmijë) lekë pa TVSH.
Vlera e Kontrates: 1.275.000,0 (Njëmilion e dyqind e shtatëdhjetë e pesëmijë) lekë pa TVSH ose
1.530.000,0 (Njëmilion e pesëqind e tridhjetëmijë) me TVSH.
Data e Kontratës: 26/10/2015
IV.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri: “BLERIMI KOSTURR 2010” SHPK
Adresa
Kostur, Golaj, Has
Tel/Fax
+355692091306

NIPT: L07525201B

UJESJELLESI FSHAT ELBASAN SHA
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
“Ujesjellesi Fshat Elbasan” sha
Adresa:
“Ujesjellesi Fshat Elbasan” sha, prane Stacionit te Trenit, Elbasan,
Tel/Fax
+355 54 257 948,
E-mail:
entelabinjaku@gmail.com
Adresa e Internetit
_______________________
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2. Lloji i procedurës: Kerkese per propozim (prokurim me mjete elektronike)
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Furnizim, Vendosje matesa uji ½ ne zonat e mbuluara
me furnizim uji te pishem te Sh.a. Ujesjellesi fshat Elbasan per vitin 2015 pjesa e dyte
4. Fondi limit: 11359600 leke (njembedhjete milion e treqind e pesedhjete e nente mije e
gjashteqind) leke (Pa TVSH)
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet):

Vlera

13554000 (me TVSH)

Monedha Leke

6. Data e lidhjes së kontratës: 15.10.2015
7. Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
Ergi sh.p.k.
Adresa
Elbasan
Nr. NIPT
K02727229P

DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR
BERAT
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Berat
Adresa
Lagjia Barrikade,Rruga Antipatrea Berat
Tel/Fax
032234945
E-mail
drberat@dpshtrr.gov.al
Faqja në Internet
__________________
2. Lloji i procedurës: Kërkese per propozim
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër ”Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve
nen administrim te DRSHTRR Berat ,sherbimi i ruajtjes,shoqerimit dhe transportimit te vlerave
monetare” me lote per lotin 2 ”Shërbimi i ruajtjes ,shoqerimit dhe transportimit te vlerave
monetare”.
4. Fondi limit 491 041 (katerqind e nentedhjete e nje mije e dyzete e nje ) leke.
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet):

Vlera

368 280 (treqind e gjashtedhjete
e tete mije e dyqind e tetedhjete ) Monedha leke
(me TVSH)
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6. Data e lidhjes së kontratës 28.10.2015
7. Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
”NAZERI 2000”
Adresa
Rruga e Kavajes ,Qendra Condor ,Kulla H ,Ap 27
Nr. NIPT
K 31422029 Q

DREJTORIA E RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RUGOR
GJIROKASTËR
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Drejtoria e Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rugor Gjirokastër
Adresa
Ish parku i automjeteve, Rr Nacionale Gjiroakstër - Kakavijë
Tel/Fax
Fax.084262312
E-mail
drgjirokaster@dpshtrr.gov.al
Faqja e Internetit
www.dpshtrr.gov.al
2. Lloji i procedurës:

E HAPUR

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Shërbimi i Ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve
nën administrimin e DRSHTRR Gjirokaster, shoqërimit dhe transportimit të vlerave Monetare”. (e
ndar ne lote)
Loti II: “Shërbimi i ruajtjes, shoqërimit dhe transportimit të vlerave Monetare”
4. Fondi limit - 491.040 (katerqind e nentedhjete enje mije e dyzet) leke pa tvsh.
- 589.248 (peseqind e tetedhjete e nente mije e dyqind e dyzet e tete) leke me tvsh.
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet):

Vlera

441 936;(Katerqind e dyzete e
Monedha
njemije e nenteqind e tridhjete e
gjashte (me TVSH)

LEK

6. Data e lidhjes së kontratës 28.10.2015
7. Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
Adresa
Nr. NIPT

Nazeri 2000
Rr Kavajes, Qendra Condor, kulla H, Apartamenti 27 Tirane
K31422029Q

DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR
ELBASAN
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Autoritetit kontraktor, adresa,nr.tel : Drejtoria Rajonale e
Sherbimit te Transportit Rrugor
Elbasan, me adrese “ Ish Parku Komunal” Elbasan , Nr tel: 0542-53454
Lloji i procedurës se prokurimit:

Kerkese per propozim” prokurim elektronik

Objekti i prokurimit: Loti I dyte ; Shërbimi I ruajtjes , shoqerimit dhe transportimit te vlerave
monetare
Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) :Loti I dyte : 491.040
(katerqindentedhjeteenjemijeedyzete) leke pa TVSH,
Vlera totale e kontrates ( nqs ka lote e ndare sipas loteve ) : Loti i dyte : 180.024,24
(njeqindetetedhjetemijeenjezeteekaterpresjenjezeteekater) lekë pa tvsh, dhe 216.029,08
(dyqindegjashtembedhjetemijeenjezetenentepresjezerotete) leke me tvsh
Data e lidhjes se kontrates : Loti i dyte , dt. 27.10.2015
Kontraktori adresa, Nipti : Loti i dyte : “ Eurogjici Security “ sh.p.k. Adresa : Rruga “
Adem Jashari” , Lagjia nr. 8 Tirane Nipti : K31929010K

BASHKIA SELENICE
1.Autoriteti kontraktor : Bashkia Selenice , adresa Selenice, tel 039222450
2.Lloji i Procedurës së prokurimit : “Kërkesë për propozim - Mallra” me mjete elektronike.
3.Objekti i kontratës: “Blerje karburant
4.Fondi limit: 858.800 (Teteqind e pesedhjete e tetemije e teteqind) lekë pa tvsh, vënë në
dispozicion nga Grant 2015
5. Afati relizimit te kontrates 6 muaj nga lidhja e kontrates
6.Vlera e kontates 858.800 pa t.v.sh Marzhi fitimit 9%
7.Data e lidhjes së kontratës: 26/ 10 /2015
8.Kontraktori: Operatori Ekonomik “Fjortes sh.p.k.” me J97426201K.

BASHKIA HIMARE
Autoriteti kontraktor, Bashkia HimareAdresa ; Spile, Himare
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim ( Elektronike )
me objekt :”Ndertim pusi fshati Shen Vasil dhe Nivice”
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Kohezgjatja: 60 dite.
Fondi limit:3.427.886( tre milion e katerqinde e njezete e shtate mije e teteqinde e tetedhjete e
gjashteleke ) pa tvsh
Burimi i financimit: Te ardhurat e veta.
Vlera e shpallur fituese eshte : 2.989.200( dy milion e nenteqinde e tetedhjete e nente mije e
dyqinde leke) pa tvsh
Data e lidhjes se kontrates:.29.10.2015
Operatori Ekonomik te shpallur fitues: “ TEA-D ”

K 32522629 L, Gjirokaster.

DREJTORIA E ALUIZNI-T TIRANA-5
Emri
Drejtoria e ALUIZNI-t Tirana-5
Adresa
Rr. “ Skender Kosturi”
Tel/Fax
++355 42258081
E-mail
www.aluizni.gov.al
Faqja në Internet
www.aluizni.gov.al
2. Lloji i procedurës: Procedurë e hapur
3. Objekti i kontratës: Shërbimi i evidentimit faktik në terren të ndërtimeve pa leje.
4. Fondi limit 16,666,666 lekë pa TVSH
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës
Vlera

20.000.000 (me TVSH)

Monedha Lekë

6. Data e lidhjes së kontratës 27.10.2015
7. Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri
”Geo consulting” Shpk
Adresa
Rr”Reshit Collaku ” pll 23/1 shk 1, ap 3
Nr. NIPT
K31421004D

MINISTRIA E MBROJTJES
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Ministria e Mbrojtjes
Adresa
Rruga e “Dibrës”, Tiranë
Tel/Fax
00355 42 26 601
E-mail
_____________________
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www.mod.gov.al

2. Lloji i procedurës: Procedurë e hapur
3. Objekti i kontratës: “Blerje materialesh pastrimi”
4. Fondi limit:3,333,300 (tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind)lekë pa TVSH
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës:
Vlera

3 553 916.48(me TVSH)

Monedha Lekë

6. Data e lidhjes së kontratës08.05.2015
7. Emri dhe adresa e kontraktoritEmri “W Center” shpk Adresa Lagja: “8 Shkurti”, Pallati 2
katesh, perball gjimnazit “Perikli Ikonomi”, Fier, Nr. NIPT K63029402A

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE KUKES
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel: Drejtoria Arsimore Rajonale Kukes,
Sheshi “Skenderbej” lagjja Nr.5 Kukes, Nr.tel 0242 2215.
Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per Propozim, prokurim publik me mjete elektronike.
Objekti i prokurimit( nqs ka lote i ndare sipas loteve): Blerje Mjete Didaktike.
Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 4 004 167 (katermilion e katermije e njeqind e
gjashtedhjete e shtate) leke pa t.v.sh.
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit.
Vlera totale e kontrates (nqs ka lote e ndare sipas loteve): 3 981 230 pa t.v.sh,
4 777 476 me t.v.sh.
Data e lidhjes se kontrates : data 28. 10.2015.
Operatori/et ekonomik i/te shpallur fitues: DIDAKTALBA Rruga “Qemal Stafa” Pallati Çela X
Tirane Nipti K22223005Q

DREJTORIA E POLICISË SË SHTETIT
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel : Drejtoria e Policisë së Shtetit Bulevardi “ Bajram Curri” Tiranë
Nr.tel :042279214, fax 042278919
Lloji i procedurëssëprokurimit: “ Procedure e hapur “
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Objekti i prokurimit( nqskalote i ndaresipasloteve):Blerje“Gomapërautomjete”
Fondi limit ( nqskalote i ndarësipasloteve) : Blerje“Gomapërautomjete”
Me fondin limit 49 585 391leke pa TVSH
Burimi i financimit : Buxheti i shtetit
Vlera totale e kontratës (nqs ka lote e ndarë sipas loteve) :Blerje“Gomapërautomjete”
mevlerën1 939 392 leke me TVSH.
Data e lidhjes së kontratës 26.10.2015
Kontratori adresa,nipt: “R&R Group” Sh.p.k , me adresë Rr. “Skënderbeu”, Lagjia “Valias”,
Ndërtesë private, Zona kadastrale Nr. 2066, Kamëz NIPT K 81415001 A

BASHKIA KORCE
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:
Emri
BASHKIA KORCE
Adresa
RRUGA 28 NENTORI
Tel/Fax
0822 4 3353
E-mail
bashkiakorce@gmail.com
Adresa e Internetit
www.bashkiakorce.gov.al
2. Lloji i procedures : Kerkese per propozim
3. Objekti i kontrates: “Blerje karburanti per njesite administrative Mollaj dhe Voskop”
4. Fondi limit pa TVSH: 1.304.750 lek
5 Vlera totale përfundimtare e kontratës: 1.565.700 lek
Marzhi i fitimit te ofruar nga shoqeria ne tender eshte 8 %
6. Data e lidhjes se kontrates:

28.10.2015

7. Emri dhe adresa e kontraktorit:
Emri
“Josif Deliu” sh.p.k
Adresa
Korce, L.16 tek Unaza e qytetit,
Nr. NIPT
K34001001L

DREJTORIA RAJONALE E OSHEE KUKES
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Emri: Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
sh.a, Njesia Kukës Adresa: Rruga “Islam Spahiu”, Prapa Ish Kinemase, Kati II, Kukës. Tel/Fax:
024224718, Faqja në Internet: www.oshee.al
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2. Lloji i procedures: “E Hapur” me mjete elektronike
3. Objekti i kontratës: “Ndërtim Rrjeti i ri TM dhe TU, OSHEE sh.a, zona Kukës”
4. Fondi limit: 19,883,761 (nëntëmbedhjete milion e tetëqinde e tetëdhjete e tremijë e shtatëqindë e
gjashtëdhjetë e një) Lekë pa TVSH.
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës: 23,837,013 (njëzete e tremilion e tetëqindë e tridhjete e
shtatëmije e trembëdhjetë) Lekë me TVSH.
6. Data e lidhjes së kontratës: 23 Tetor 2015
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Emri : Denis-05. Sh.p.k. Adresa: Rruga Hamit Shijaku,Banesa
22,Hyrja 2, Ap 7. Tirane Shqipëri. Nr. NIPT : K51518029B

BASHKIA ELBASAN
Autoriteti kontratktor : Bashkia Elbasan me adrese: Rruga: “Qemal Stafa”, Elbasan, nr. Tel: (+355)
54 400152, fax: (+355) 54 52246.
Lloji i procedures se prokurimit : “Kerkese per Propozim”
Objekti i kontrates/marrëveshjes kuadër : “ Lyerje dhe meremetime të objekteve shkollore në
Njësite Administrative, Bashkia Elbasan ”
Fondi limit (nqs ka lote e ndare sipas loteve) : 2.341.066 ( dymilion e treqind e dyzet e njëmijë e
gjashtëdhjetë e gjashtë ) leke (pa tvsh).
Vlera totale e kontrates (duke përfshirë lotet dhe opsionet) 1.756.152 (njëmilion e shtatëqind e
pesëdhjetë e gjashtëmijë e njëqind e pesëdhjetë e dy)leke (me TVSH).
Data e lidhjes se kontrates : 27.10.2015
Emri dhe adresa e kontraktorit:
Emri
”Delia Impex” sh.p.k
Adresa
Lagjja “Omarej”, rruga prapa mbikalimit të Urës së Vrakës , Gruemire,
Omare , Shkodër .Nr. NIPT K 57123001 R

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor (adresa, nr.telefonit):Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës,Adresa:
Sheshi “Skenderbej“, Nr. 5, Tiranë, tel 0355 4 2380767.
Llojiiproçedurëssëprokurimit: “Procedurë e hapurmbikufirin e lartëmonetar”.
Objektiiprokurimit: “Blerje pajisje elektronike dhe telekomunikacioni“,Loti IV “Blerjefotokopje”.
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Fondi limit:Loti IV “Blerjefotokopje” 993 375 (nëntëqind e nëntëdhjetë e tremijë e treqind e
shtatëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh.
Vlera e shpallur fituese:452 950 (katërqind e pesëdhjetë e dymijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa
tvsh.
Data e lidhjes së kontratës:26.10.2015
Kontraktori: Subjektifitues:“BNT Electronic’s” sh.p.k, me adresë:BulevardiZhan D’Ark, Nd 32,
Hyrja 16, Kati2, Ap 1, Tiranë, me NIPT:J61817047D.

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor (adresa, nr.telefonit):Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës,Adresa:
Sheshi “Skenderbej“, Nr. 5, Tiranë, tel 0355 4 2380767.
Llojiiproçedurëssëprokurimit: “Procedurë e hapurmbikufirin e lartëmonetar”.
Objektiiprokurimit: “Blerje pajisje elektronike dhe telekomunikacioni“, Loti V “Blerjeprintera”.
Fondi limit:Loti V “Blerjeprintera”249 344 (dyqind e dyzetë e nëntëmijë e treqind e dyzetë e katër)
lekë pa tvsh.
Vlera e shpallur fituese:84 640 (tetëdhjetë e katërmijë e gjashtëqind e dyzetë) lekë pa tvsh.
Data e lidhjes së kontratës:26.10.2015
Kontraktori: Subjektifitues:“BNT Electronic’s” sh.p.k, me adresë:BulevardiZhan D’Ark, Nd 32,
Hyrja 16, Kati2, Ap 1, Tiranë, me NIPT:J61817047D.

DREJTORIA E POLICISË SË SHTETIT
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel : Drejtoria e Policisë së Shtetit Bulevardi “ Bajram Curri” Tiranë
Nr.tel : 042279214, fax 042278919
Lloji i procedurës së prokurimit : “ Procedure e hapur “
Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) : “Blerje pjesësh ndërrimi për automjete, për
shërbimet profilaktike”Loti II “Blerje bateri per automjete”
Fondi limit ( nqs ka lote i ndarë sipas loteve) : “Blerje pjesësh ndërrimi për automjete, për
shërbimet profilaktike”Loti II “Blerje bateri per automjete”Me fondin limit 17 889 818 leke pa
TVSHBurimi i financimit : Buxheti i shtetit
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Vlera totale e kontratës (nqs ka lote e ndarë sipas loteve) : “Blerje pjesësh ndërrimi për automjete,
për shërbimet profilaktike”Loti II “Blerje bateri per automjete”me vlerën 407 160 leke me TVSH.
Data e lidhjes së kontratës 26.10.2015
Kontratori adresa,nipt: “ASJA” sha, me adresë Rruga kryesore Tiranë – Durrës, Km 4, Vaqarr,
Tiranë NIPT K 91322024 C

DREJTORIA E POLICISË SË SHTETIT
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel : Drejtoria e Policisë së Shtetit Bulevardi “ Bajram Curri” Tiranë
Nr.tel :042279214, fax 042278919
Lloji i procedurëssëprokurimit: “ Procedure e hapur “
Objekti i prokurimit( nqskalote i ndaresipasloteve):“Blerjepjesësh ndërrimi për automjete, për
shërbimet profilaktike”Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkol frenash dhe pastrues motorri”
Fondi limit ( nqskalote i ndarësipasloteve) : “Blerjepjesësh ndërrimi për automjete, për shërbimet
profilaktike”Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkol frenash dhe pastrues motorri”
Me fondin limit 39 055 625leke pa TVSH
Burimi i financimit : Buxheti i shtetit
Vlera totale e kontratës (nqs ka lote e ndarë sipas loteve) :“Blerjepjesësh ndërrimi për automjete,
për shërbimet profilaktike”Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkol frenash dhe pastrues motorri”
mevlerën895 980leke me TVSH.
Data e lidhjes së kontratës 27.10.2015
Kontratori adresa,nipt: “TOP - OIL” sha, me adresë Rruga Lagjia “Vehbi Dibra”, peshkopi, Dibër
NIPT K 16604717 F

AKADEMIA E SIGURISË ISH- QËNDRA E FORMIMIT POLICOR
MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME
Autoriteti kontraktor: Akademia e Sigurisë, ish- Qëndra e Formimit Policor
Adresa: Sauk, Tiranë Nr.Tel: 042354932
Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedure e hapur”
Objekti i kontratës:Loti I “Blerje materiale te buta dhe veshmbathje”
Fondi limit: 897 000 ( tetëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) leke pa TVSH
Vlera totale e kontratës: 858500(teteqind epesëdhjeteetetemijeepesëqind) leke pa TVSH
1030200 (njemilione tridhjetëmijë e dyqind) lekë me TVSH.
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Tel.+ 355 4 22 77 510

https://www.app.gov.al

210/300

Buletini Nr.43, datë 02 Nentor 2015

Agjencia e Prokurimit Publik

Data e nënshkrimittëkontratës;01.10.2015
Kontraktues: “EURO 2001’’ shpk,
Adresa:
Rruga e re e trenit , Elbasan.
Nipt : K13112202Q

DREJTORIA E RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR
SARANDË
1- Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel: Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit RrugorSarandë, në adresë: Vrion Sarandë, Tel/Fax 089530293
2- Lloji i procedurës së prokurimit : “Procedure e hapur” Prokurim Elektronik
3- Objekti i prokurimit : “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve dhe shoqërim i vlerave
monetare në D.R.SH.T.RR Sarandë ”ndarë në Lote
Loti 1: “Shërbimi i Ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve nen administrimin e DRSHTRR
Sarandë”
4- Fondi limit:
lekë pa TVSH.

3.011.661 (tre milione e njembedhjete mije e gjashteqind e gjashtedhjete e nje)

5- Burimi i Financimit: Fondi limit vënë në dispozicion nga të ardhurat e brendëshme të
Institucionit .
6-Vlera e shpallur fituese: 3.011.541.12 (tre milione e njembedhjete mije e peseqind e dyzet e nje
presje dymbedhjet) lekë pa TVSH
7-Data e lidhjes se kontrates: 28.10.2015.
8-Operatori Ekonomik i shpallur fitues: ELNADO ” shpk me NIPT K74702801U
Lagja Nr.2, Sarande

me adrese

DREJTORIA E RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR
SARANDË
1- Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel: Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit RrugorSarandë, në adresë: Vrion Sarandë, Tel/Fax 089530293
2- Lloji i procedurës së prokurimit : “Procedure e hapur” Prokurim Elektronik
3- Objekti i prokurimit : “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve dhe shoqërim i vlerave
monetare në D.R.SH.T.RR Sarandë ”ndarë në Lote
Loti 2:“Shërbimi i Ruajtjes, Shoqërimit dhe Transportimit të vlerave Monetare” në D.R.SH.T.RR
Sarandë”
4- Fondi limit:

491.040 (katerqind e nentedhjete e nje mije e dyzet) leke pa tvsh.
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5- Burimi i Financimit: Fondi limit vënë në dispozicion nga të ardhurat e brendëshme të
Institucionit .
6-Vlera e shpallur fituese: 490.980 (katerqind e nentedhjetmije nenteqind e tetedhjet) lekë pa
TVSH.
7-Data e lidhjes se kontrates: 28.10.2015.
8-Operatori Ekonomik i shpallur fitues: “ANAKONDA ” SECURITY me NIPT K39003551E
me adrese Lagja 15 Shtatori - Tepelene
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NJOFTIME TË KONTRATAVE TË
LIDHURA
BASHKIA RROGOZHINE
Autoriteti Kontraktor : Bashkia Rrogozhine, adresa: Lagjia. Nr. 1, Rruga, Kavajes.
Lloji i procedures se prokurimit : Procedure me negociim pa shpallje paraprake, te njoftimit te
kontrates.
Objekti i prokurimit : Shtese Kontrate, “ Kryerje e Sherbimeve Publike, ne Bashkine e
Rrogozhines ”
Fondi limit : 13.181.800(trembedhjete milion e njeqindetetedhjete e nje mije ) leke pa Tvsh.
Burimi i te ardhurave: Te ardhurat e Bashkise Rrogozhine.
Vlera totale e kontrates- shtese: 15.818.160 (pesembedhjete milion e teteqindetetembedhjete mije e
njeqindegjashtedhjete) leke me Tvsh.
Data e lidhjes se kontrates: 15.10.2015.
Kontraktori: Bardhi shpk, Nipti: J72902814G, adresa:Lagjia. nr 1, Rrogozhine.

SH.A PORTI DETAR SHENGJIN
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Sh.a Porti Detar Shengjin , Adresa Shengjin – Lezhe,
Tel/Fax,0281/22201,E-mailport_ shengjin@yahoo.com, Adresa e Internetit www.portshengjin.com
Lloji i procedurës: Procedure me negocim, pa shpallje paraprake te njoftimit
Objekti i kontratës: Rehabilitimi i hyrjes ne portin e Shengjinit, (shtese kontrate)
Fondi limit: 21 666 667 leke
Vlera totale përfundimtare e kontratës:
Vlera

3 360 000 (me TVSH)

Monedha leke

Data e lidhjes së kontratës: 20/ 10/ 2015
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Emri dhe adresa e kontraktorit: NIKA shpk, Adresa Shkoder, Rruga Bulevardi Skënderbeg, pas
kinema Millenium, Nr. NIPT J 76705047

SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË
Autoriteti kontraktor: Sh.a Ujësjellës Kanalizime Tiranë, me adresë Rruga “5 Maji” pranë
Medresesë.
Lloji i Procedurës së Prokurimit: “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të
kontratës”
Objekti i kontratës: “Blerje kimikate për UKT sha”.
Fondi Limit: 17.343.715 (shtatëmbëdhjetë milion e treqind e dyzetë e tre mijë e shtatëqind e
pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH vënë në dispozicion nga të ardhurat e Ujësjellës Kanalizime Tiranë
Sh.a.
Kohëzgjatja e kontratës: deri me datë 31.12.2015 duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës.
Vlera totale e kontratës: 20.785.644 (njëzetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e
gjashtëqind e dyzetë e katër) lekë me TVSH.
Burimi i Financimit: Të ardhura UKT sh.a
Data e lidhjes së kontratës: 16/10/2015
Kontraktori: “W.CENTER” sh.p.k , Nipt: K63029402A
katësh, përball “Gjimnazit Perikli Ikonomi”.

Adresë: Fier, Lagja 8 Shkurti, Pallati 2

SH.A.UJESJELLES-KANALIZIME FIER
Autoriteti Kontraktor: SH.A.Ujesjelles-Kanalizime Fier,Lagjia “1Maji”, tel: 03429494
Lloji i procedures: Procedure me negocim pa botim paraprak te njoftimit te kontrates
Objekti Prokurimi: “Shtese jo me shume se 20% te kontrates me objekt Sherbimi “Sherbimi i
ruajtjes se prones me subjekte private te objekteve te sh.a Ujesjelles-Kanalizime Fier dhe
qendrave ne varesi te tij dhe shoqerim vlerash monetare„
Fondi Limit: 1.710.000 (nje milion e shtateqind e dhjete mije leke) leke pa tvsh. (i kontrates
fillestare baze 8.550.000 (tete milion e peseqind e pesedhjete mije)leke pa TVSH )
Vlera totale e kontrates: 1.700.000 (nje milion e shtateqind mije leke) leke pa tvsh.
Data e lidhjes se kontrates: 08.10.2015 nr.853/2 prot
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Kontraktori, adresa,nipt ; ”MYRTO SECURITY” sh.r.s.f ,adresa: lgj ”Apollonia” rrg.”Brigada e 11
Sulmuesve ”Fier,tel; 034 230 94.me NIPT K23323401N.

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
Autoriteti Kontraktor: Shkolla e Magjistraturës, Adresa: Rr.”Elbasanit” (Pranë) fakulteti Gjeologji
Miniera Tiranë, tel. (04) 2363914/2364943; Fax (04) 2342328.
Lloji i proçedurës së prokurimit: “Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit” (shtesë kontrate), e
zhvilluar nga Shkolla e Magjistraturës.
Objekti i prokurimit: “Blerje Sistem Përkthimi”.
Fondi limit në total 285.336 (dyqind e tetëdhjetë e pesë mijë e treqind e tridhjetë e gjashtë) lekë pa
TVSH të vëna në dispozicion nga buxheti i shtetit.
Vlera e kontratës së lidhur për blerjen e disa mallrave shtesë për sistem përkthimi:
284.800 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e tetëqind) lekë pa tvsh
Vlera totale e kontratës me TVSH: 341.760 (treqind e dyzet e një mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë)
lekë.
Data e Lidhjes së shtesë Kontratës: 22.10.2015.
Kontraktori, operatori ekonomik “COMMUNICATION PROGRESS” sh.p.k, me adresë: Rruga e
Durrësit, Pall M.C, Inerte, Kati I, Laprakë, Tiranë dhe Nr NIPT K01625001C.

DREJTORIA VENDORE E POLICISE GJIROKASTER
Autoriteti Kontraktor: Drejtoria Vendore e Policise Gjirokaster,Lagjia “18 Shtatori”; tel/fax 00355
84 26 23 33 Gjirokaster.
Lloji i procedures se prokurimit: ”Me negocim pa shpalljen paraprake te njoftimit”.
Objekti prokurimit: ”Sherbime profilaktike per automjetet Hyndai me targa MB 183 AA”.
Fondi limit: 60.420 (gjashtedhjete mije e katerqind e njezete ) leke pa tvsh.
Vlera totale e kontrates: 72.504 (shtatedhjete e dy mije e peseqind e kater) leke me tvsh
Data e lidhjes se kontrates: 23.10.2015
Kontraktori: “Hyndai Auto Albania” Rr.Nacionale Tirane – Durres km 1(prane Spitalit Hygeia)
Tirane.Tel +355 41410318 ; Fax +355 42410319
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Autoriteti kontraktor: Drejtoria e Policisë së Shtetit, Bulevardi “ Bajram Curri” Tiranë, Nr.tel :
042279214, fax 042278919
Lloji i procedurës së prokurimit: “ Me negocim pa shpallje “
Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) :
Blerje “Vajguri Jet – A1” per Policine e Shtetit”
Fondi limit ( nqs ka lote i ndarë sipas loteve) :
Blerje “Vajguri Jet – A1” per Policine e Shtetit” Me fondin limit 7,176,000 leke (pa Tvsh)
Burimi i financimit : Buxheti i shtetit
Vlera totale e kontratës (nqs ka lote e ndarë sipas loteve) :
Blerje “Vajguri Jet – A1” per Policine e Shtetit” me vlerën 8,611,200 leke (me Tvsh).
Data e lidhjes së kontratës 16.10.2015
Kontratori adresa,nipt: “Air BP Albania” Sh.p.k, me adresë: Aeroporti Nderkombetar i Tiranes
“Nene Tereza”, Rinas, Tirane. NIPTI J 92302002 L

SHTËPIA BOTUESE E TEKSTEVE MESIMORE
AutoritetiKontraktor: Shtëpia Botuese e Teksteve Mesimore, Rruga “Durrësit”,Tiranë,Tel/Fax: 04
22 56 59
Lloji i procedurës së prokurimit: “Me negocim pa botim të njoftimit të kontratës” shtesë kontrate 20
%.
Objekti i prokurimit: “Materiale për shtypjen e teksteve (tonera printeri, fotokopje dhe pjesë
këmbimi për paijsje shtypi)”.
Fondi limit: 420 400 (katërqind e njëzet mijë e katërqind ) lekë PA TVSH.
Vlera totale e kontratës: 500 400 (pesëqind mijë e katër qind) lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës: 26.10.2015
Kontraktori:

“ERISONY COMPANY” SHPK , me adresë “Lagjja 6” Durres, Nipt K92006501A

GJYKATA KUSHTETUESE
1. Autoritetit kontraktor: Gjykata Kushtetuese, Adresa Blv. “deshmoret e Kombit nr.26, Tirane,
Tel/Fax 04/2259055/2243698 E-mail , mail.gjk.gov.al, Faqja në Internet www.gjk.gov.al
2. Lloji i procedurës: Me Negociim pa shpallje te Njoftimit te Kontrates
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3. Objekti i kontratës: “Blerja e sherbimeve logjistike per realizimin e eventeve: Me rastin e vizites
zyrtare te delegacionit te nivelit te larte te Gjykates Kushtetuese te Malit te Zi ne vendin tone ne
datat 21-23 tetor 2015”. Per pjesemarrjen e keshilltareve e specialisteve te Gjykates Kushtetuese te
Shqiperise ne seminarin nderkombetar qe organizohet nga Gjykata Kushtetuese e Kosoves ne
Shkup te Maqedonise ne datat 28-30 tetor 2015, sipas autorizimit nr.270/1, date 01.10.2015, te
Kryetarit te Gjykates Kushtetuese te R.SH”.
4. Fondi limit 1,314,333(njemilionetreqindekatermbedhjetemijetreqindetridhjetetre) leke pa
tvsh, me fonde te vena ne dispozicion nga buxheti i shtetit per vitin 2015, sipas
loteve:
Loti i pare: Me fondin limit prej 618,333(gjashteqindetetembedhjete-mijetreqindetridhjetetre) leke
pa tvsh, per blerjen e sherbimeve logjistike per realizimin e eventit me rastin e vizites zyrtare te
delegacionit te nivelit te larte te Gjykates Kushtetuese te Malit te Zi ne vendin tone ne datat 21-23
tetor 2015”.
Loti i dyte: Me fondin limit prej 696,000(gjashteqindenentedhjetegjashte-mije) leke pa tvsh, per
blerjen e sherbimeve logjistike per realizimin e eventit per pjesemarrjen e keshilltareve e
specialisteve te Gjykates Kushtetuese te Shqiperise ne seminarin nderkombetar qe organizohet ne
Shkup te Maqedonise ne datat 28-30 tetor 2015.
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet):

Vlera
Nga kjo:
Loti I-re
Loti II-te

1,378,000 (me TVSH)

Monedha leke

716,000 (me TVSH)
662,000 (me TVSH)

Monedha leke
Monedha leke

6. Data e lidhjes së kontratës 21.10.2015
7. Emri dhe adresa e kontraktorit “ALBANIA EXPERIENCE” shpk., Adresa, Blvd. “Deshmoret e
Kombit”, Hotel Rogner Europa Park, Tirane Albania. Nr. NIPT
K61422004L

KOMANDA E DOKTRINËS DHE STËRVITJES (KDS)
Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes (KDS) Adresa : Rruga e Dibrës, Tiranë, Tel: 04 363 465 dhe
Fax: 04 369 197
Objekti i kësaj kontrate shtesë është: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Komandën e
Doktrinës dhe Stërvitjes, Tiranë”, sipas përcaktimeve të bëra në këtë kontratë shtesë dhe kontratën e
mëparshme Nr. 3952/2, datë 08.10.2010, të rivlerësuar, të lidhur midis palëve.
Vlera totale e kontratës shtesë është 5,972,416 (pesë milion e nentëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e
katërqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa T.V.SH dhe 7,166,900 (shtatë milion e njëqind e gjashtë
dhjetë e gjashtë mijë e nentëqind ) lekë me T.V.SH.
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Shoqërisë “SORI-AL” SH.P.K të përfaqësuar nga Administratorja Znj. Alma TAFANI, me cilësinë
e Kontraktorit, me NIPT K31510059D, me adresë, Rruga “Beqir Luga” Pallati Nr. 3, Shkalla 1/1
Tiranë.

KOMANDA E DOKTRINËS DHE STËRVITJES (KDS)
Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes (KDS) Adresa : Rruga e Dibrës, Tiranë, Tel: 04 363 465 dhe
Fax: 04 369 197
Objekti i kësaj kontrate shtesë është: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit (catering) për
Shkollën e Trupës Bunavi, Vlorë”, sipas përcaktimeve të bëra në këtë kontratë shtesë dhe kontratën
e mëparshme Nr. 2249/1 datë 18.12.2009, të lidhur midis palëve.
Vlera totale e kontratës shtesë është 12,335,008 (dymbëdhjetë milion e treqind e tridhjetë e pesë
mijë e tetë) lekë pa T.V.SH dhe 14,802,010 (katërmbëdhjetë milion e tetëqind e dy mijë e dhjetë)
lekë me T.V.SH.
Shoqërisë “SORI-AL” SH.P.K të përfaqësuar nga Administratorja Znj. Alma TAFANI, me cilësinë
e Kontraktorit, me NIPT K31510059D, me adresë, Rruga “Beqir Luga” Pallati Nr. 3, Shkalla 1/1
Tiranë.
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NJOFTIME TË KONTRATAVE TË
LIDHURA NË MARRËVESHJET
KUADËR
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NJOFTIME PËR ANULLIM
PROCEDURE
BASHKIA KORCE
Autoriteti Kontraktor, Bashkia Korce, njofton se procedura e prokurimit me objekt “Blerje pajisje te
ndryshme (projekti “Forcimi i Komuniteteve nëpërmjet Inkubatorit të Bizneseve” Ref. Nr.
IADSA/2014/2)“ i zhvilluar ne daten 09.10.2015 ora 11:00 anullohet bazuar ne nenin 24 pika 1\ç
Ligjin Nr 9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, per arsye te skualifikimit te shoqerive
pjesemarrese.

BASHKIA KLOS
Bashkia Klos njofton anullimin e procedures se prokurimit me object: Blerje nafte,per arsye te
saktesimit te DST te tenderit.

BASHKIA FUSHE-ARREZ PUKE
Ne mbeshtetje te nenit 24,te Ligjit nr.9643,date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik” ,i ndryshuar
,dhe te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.01 , date 10.01.2007, “Per miratimin e rregullave te
Prokurimit Publik,i ndryshuar ,Bashkia Fushe-Arrez Puke njofton anullimin e procedures se
prokurimit “E Hapur” me mjete elektronike ,te zhvilluar me date 23.10.2015,ora 10.00 ,me objekt
“Blerje dru zjarri per Bashkine Fushe-Arrez Puke” , me fond limit 1.000.000 (Njemilon)leke pa
TVSH,per arsye se nuk ak shprehur interes asnje operatori ekonomik per pjesmarrje ne kete
prokurim.

DREJTORIA RAJONALE E SHËNDETËSISË SHKODËR
Autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Shkodër njofton, se proçedura e prokurimit
me objekt:”Blerje material mjekimi stomatollogjik”, me fond limit 1 333 333 pa TVSH, e zhvilluar
me datën 08.10.2015 në ora 10:00 anullohet bazuar ne germa ç ,pika 1 të nenit 24 të ligjit Nr 9643
i datës 20.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe pika 1 e nenit 73”Mungesa e konkurencës” të
Kreu-t VIII “Kushtet e përgjithshme per zbatim” të VKM –së nr.914,e datës 29.12.2014 ,për
arsye të skualifikimit të operatorëve ekonomik pjesëmarrës.

BASHKIA TROPOJE
Autoriteti Kontraktore Bashkia Tropoje njofton se prokurimi Kerkese propozim « Blerje dru zjarri
« ne vleren 3 000 000 (tre milion) leke pa tvsh, per nevoja te Bashkis Tropoje zhvilluar me daten
23.10.2015 ora 10.0 eshte anulluar per shkak te mos paraqitjes se asnje operatori
ekonomik,mungese konkurence .
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BASHKIA KELCYRE
Bashkia Kelcyre njofton se prokurimi me me objekt “Blerje Nafte“, Anullohet Arsyeja eshte se
:Nuk eshte paraqitur asnje oferte.

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor për procedurën me objekt:
“Mbikqyrje për punime rrugore”, ndare ne tre lote, njofton se loti me objekt: “Mbikqyrje punimesh
për rikonstruksionin e rrugës Kamcisht – Ngurrëz e vogël”, me fond limit 309.694 lekë pa tvsh,
anulohet pasi nuk është siguruar konkurenca e nevojshme (të gjithë ofertuesit janë skualifikuar).

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KORCE
Per sa i perket tenderit “Blerje medikamente e ndare me lote, Spitali Korçe, si me poshte;
Loti
Loti nr 14
Loti nr 51
Loti nr 70
Loti nr 97
Loti nr 99
Loti
nr
149

Emertimi
Atorvastatine
Ferrous sulphate
Ibuprofen
Moxonidine
Nebivolol

Forme doza
20 mg
80mg
100 mg/ 5ml
0.4 mg
5mg

Tablete
Tablete
Tablete
flakon
Tablete
Tablete

Sasia
500
1,000
100
200
500

Cmimi
7.54596
9.183713
178.69
61.75
12.62691

Vlera
3772.98
9183.713
17868.83
12350
6313.453

Verapamil

5 mg-2ml

ampul

50

60.06

3003

Shpall anullimin e loteve si me siper ne zbatim te nenit 24 te LPP-se, me arsyetimin numer i
pamjaftueshem ofertash.

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KORCE
Per sa i perket tenderit “Blerje medikamente e ndare me lote, Spitali Korçe, si me poshte;
Loti
Loti
146

Emertimi

Forme doza

Tablete

Sasia

Cmimi

Vlera

Tablete

500

5.76

2880

nr
Valsartan

80 mg

Shpall anullimin e loteve si me siper ne zbatim te nenit 24 te LPP-se, me arsyetimin numer i
pamjaftueshem ofertash.

BASHKIA MALIQ
Autoriteti Kontraktor, Bashkia Maliq njofton se Proçedura e Prokurimit “ Kerkese per Propozim “
– Prokurim Elektronik, me objekt :“Blerjre dru zjari per nevojat e Bashkise Maliq”me fond limit

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Tel.+ 355 4 22 77 510

https://www.app.gov.al

221/300

Buletini Nr.43, datë 02 Nentor 2015

Agjencia e Prokurimit Publik

5.541.667 (pesemilion e peseqindedyzetenjemije e gjashteqindegjshtedhjeteeshtate)
leke - pa
TVSH , e zhvilluar ne date 09.10.2015 ora 10:00 eshte anulluar pasi nuk ka patur fitues.

MINISTRIA E PUNEVE TË JASHTME
Njoftojmë se Autoriteti Kontraktor, Ministria e Puneve të Jashtme, anullon procedurën e prokurimit
elektronik “Marreveshje kuader”, me objekt “Blerje e biletave te transportit ajror nderkombetar”,
për nevoja të MPJ-së, me fond limit 15,000,000 (pesëmbëdhjetë) milionë lekë pa t.v.sh., vënë në
dispozicion nga buxheti i shtetit për vitin 2015, për arsye se ofertat e paraqitura nuk plotësonin,
kriteret e përgjithshme te kualifikimit, kapacitetet teknike dhe ekonomike. Autoriteti Kontraktor
vendosi të anulojë procedurën. Anulimi bazohet në shkronjën ç), të pikës 1, të nenit 24, të ligjit nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014
“Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

DREJTORIA RAJONALE KULTURËS KOMBËTARE DURRËS
Autoriteti kontraktor : Drejtoria Rajonale Kulturës Kombëtare Durrës njofton se procedura e
prokurimit me objekt: “Punime Mekanike dhe Elektrike në Ish Selinë e Drejtorisë së Sigurimit të
Shtetit- Muzeu i Gjethit” me fond limit 14.437.443 (katermbedhjete milion e katerqind e tridhjete e
shtate mijë e katerqind e dyzete e tre) lekë (pa tvsh), zhvilluar me date 02.10.2015 është anulluar
për shkak të mungesës së konkurences pasi asnje nga operatorët ekonomik, të cilët kishin paraqitur
ofertat e tyre në këtë procedur, nuk i plotësonin kërkesat e kërkuara në DST.

UJESJELLES KANALIZIME KAVAJE SHA
Autoriteti Kontraktor Ujesjelles Kanalizime Kavaje sha” njofton se procedura e prokurimit
“Kerkese per propozime” (me mjete elektronike), me objekt “Gazoil” i percaktuar per t’u zhvilluar
më datë 14.10.2015, me fond limit 1330000 leke pa TVSH, është anulluar, për arsye të mungesese
se konkurrences, mbeshtetur ne Ligjin nr.9643, date 20.11.2006 “per prokurimin publik” i
ndryshuar dhe VKM Nr.914, date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”.

BASHKIA URA VAJGURORE
Autoriteti Kontraktor, adresa, nr, tel: Bashkia Ura Vajgurore, Lagja “ 18 Tetori “ , Rruga “Dimal”
,nr tel +355 361 22468
Lloji i Procedures se Prokurimit: Kerkese per Propozim –Sherbime
Objekti i Prokurimit: ( nqs ka i ndare sipas loteve): Supervizim i punimeve ne objektin
“Rehabilitim, ndriçim, gjelbërim i shëtitores të Lagjes 18 “Tetori ” Ura Vajgurore “
Fondi limit (nqs ka I ndare sipas loteve ) 1 063 608 (një milion e gjashtëdhjetë e tre mijë e
gjashtëqind e tetë lekë) pa TVSH
Burimi i Financimit : Nga te Ardhurat e Bashkise
Njoftojme se procedura e tenderit: “ Supervizim i punimeve ne objektin ““Rehabilitim, ndriçim,
gjelbërim i shëtitores të Lagjes 18 “Tetori ” Ura Vajgurore “ i planifikuar nga Autoriteti Kontraktor
Bashkia Ura Vajgurore per tu zhvilluar ne daten 12.10.2015 ora 12 : 00 anullohet.
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Arsyeja e anullimit: Mungese dokumentacioni i paraqitur nga Operatoret Ekonomike pjesemarres
sipas kritereve te Autoritetit Kontraktor.

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER
Autoriteti Kontraktor ,Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster njofton se procedura e prokurimit me
object: “Mirembajtje rutine e dimerore me performance rruga Libonik- Lozhan –Grabove 42km “
me fond limit 20552756 leke pa tvsh, zhvilluar ne daten 17.09.2015, anullohet per arsye se te gjithe
operatoret ekonomike pjesemarres ne kete procedure jane skualifikuar .

MINISTRIA E MBROJTJES
Autoriteti Kontraktor, Ministria e Mbrojtjes bazuar në shkronjën ç) dhe d), të pikës 1, të nenit 24, të
ligjit nr. 9643, datë “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe pikës 1, të nenit 73, të kreut VIII, të
VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, njofton anulimin
e procedurës së prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt “Blerje filtra karburanti dhe
materiale konsumi për helikopterët Cougar AS 532 AL”, me fond limit 913,316 (nëntëqind e
trembëdhjetë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa t.v.sh., vënë në dispozicion nga buxheti i
shtetit për vitin 2015, për shkak se oferta e paraqitur nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në
dokumentet e tenderit dhe përmban çmime që tejkalojnë buxhetin e AK të parashikuar për kontratën
objekt prokurimi.

ZYRA ARSIMORE MALESI E MADHE
Në zbatim të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik“, i ndryshuar, Kreu III, neni
24, pika 1,
Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, date 10.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 659 datë 3.10.2007, “Për rregullat e
kryerjes së proçedurave të prokurimi publik me mjete elektronike, i ndryshuar, Zyra Arsimore
Malesi e Madhe ,njofton anullimin e të gjitha loteve në prokurimin e dates 13.10.2015 , ora 15.00
me objekt : « Shërbim transporti mësues e nxënës në shkollat, kopshtet publike të arsimit bazë per
vitin 2015’’. Arsyeja e anullimit është mospjesmarrja në tender e asnjë operatori ekonomik në
asnjë nga lotet e publikuara ne adresën ëëë.app.gov.al .

BASHKIA PUKË
Autoriteti kontraktor Bashkia Pukë, njofton se proçedura e prokurimit me mjete elektronike me
objekt “Blerje Dru zjarri per institucionet e Bashkise Puke” me procedure te hapur, me fond limit
2.343.250 (Dymilion e treqinde e dyzet e tremije e dyqinde e pesedhjete) leke pa tvsh, percaktuar
per tu zhvilluar me date 27.10.2015, ora 12:00, eshte anulluar per mungese konkurence pasi nuk
eshte paraqitur asnje oferte.

GJYKATA KUSHTETUESE
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Autoriteti kontraktor: Gjykata Kushtetuese, Bulevardi “Deshmoret e Kombit” nr.26, Tirane.
Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per Propozim
Objekti i prokurimit: Marreveshje kuader per Sherbimin e telefonise se levizshme/ mobile, per
nevojat e Gjykates Kushtetuese.
Lloji i marreveshjes Kuader: Marreveshje kuader me 1 (nje) Operator Ekonomik, me kushtet e
percaktuara.
Fondi limit: 6.113.000 leke pa tvsh (gjashte milion e njeqind e trembedhjete mije)
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: date 17.10.2015, ora 10.00
Data e zhvillimit te tenderit/ hapjes se ofertave: 19.10.2015, ora 10.00;
Bazuar ne piken 1/ç te nenit 24, te LPP-se, Autoriteti Kontraktor vendosi te anulojë procedurën e
prokurimit me objekt: “Marrëveshje kuadër për Shërbimin e telefonisë se lëvizshme/ mobile, per
nevojat e Gjykates Kushtetuese” dhe përsëritjen e procedures per mungese konkurrence.

ZYRA ARSIMORE MAT
Ne mbështetje në Ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në VKM
VKM. Nr 914 dt 29.12.2014 ‘’Per rregullat e Prokurimit Publik”.
Bazuar ne process verbalin e njesise prokurimit per dorezimin e ofertave me objekt: “Transporti
mesues dhe nxenes ne te gjithe Rrethin Mat per vitin 2015” I zhvilluar me date 14.10.2014 ora
10.00, u konstatua deshtimin e procedures si pasoje e mos paraqitjes te asnje ofertuesi.
Meqenese nderprerja e procedures se tenderit eshte zhvilluar komform rregullave te percaktuara ne
ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në VKM Nr.1, date.
10.01.2007 “Për miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, Kreu VII pika 1/a .
Perkatesisht i bindur ne dokumentat e dosjes ,gjithashtu ne Autoritetin Kontraktore nuk ka ardhur
asnje ankese brenda afatit ligjore per keto arsye,

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL BERAT
1. Autoriteti kontraktor: DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL BERAT Lagja Kushtrim. Nr. Tel
03234237
2.Lloji i proçedures se prokurimit: Proçedure Kerkese per Propozim. Procedure elektronike
3.Objekti i prokurimit : Sherbimi I Trajtimit te Mbetjeve Farmaciotike .
4.Fondi Limit : 2 000 000 leke pa tvsh.
5.Afati i kryerjes se sherbimit : Deri ne 31 . 12. 2015
6.Lloji I investimit; Buxheti I shtetit.
7.Data e zhvillimit te tenderit: 25. 09. 2015 .Ora 11.00 ,vendi : www.app.gov.al Spitali Rajonal
Berat.
8Afati i fundit i dorezimit te dokumentave:
Deri
ne 25. 09.
2015 Ora
11.00
vendi: www.app.gov.al Spitali Rajonal Berat.
9.Aryeja e Anullimit:Per mos plotesim te dokumentacioneve prej operatoreve ekonomike.

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE
1. Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Autoriteti i Mediave Audiovizive, Adresa: Rruga: “Abdi
Toptani”, Tiranë, +35542 226288.
2. Lloji i procedurës së prokurimit: Kërkesë për Propozim, Shërbime (prokurim elektronik)
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3. Objekti i prokurimit: “Shërbim për strukturë Call-Center - i”.
4. Fondi limit:AMA vë në dispozicion nga të ardhurat e veta, fondin 3.325,000 (tremilione
treqindenjëzetepesëmijë) lekë pa TVSH.
Autoriteti Kontraktor, Autoriteti i Mediave Audiovizive, në mbështetje të Ligjit Nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar) si dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të
tij, më datë 13.10.2015 ora 10:00 realizoi hapjen e ofertave të tenderit me objekt “Shërbim për
strukturë Call-Center- i”.
Komisioni i Vlerësimit të ofertave, në ditën dhe orën e hapjes së ofertave u njoh me operatorin e
vetëm ekonomik pjesëmarrës, i cili kishte paraqitur ofertën në faqen zyrtare të APPsë, www.app.gov.al. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje
të nenit 53, pika 5 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe
Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik, Kreu VII, neni 66, pika 3, e shpalli të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotësonte
kërkesat ligjore, administrative dhe kualifikuese të përcaktuara në dokumentet e tenderit.
Sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, duke qënë se oferta u skualifikua, vendosi
anullimin e procedurës së prokurimit në mbështetje të nenit 24, pika 1, gërma “ç” të Ligjit nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar) si dhe Kreut VIII, nenit 73, pika 1 e
Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik.

BASHKIA SKRAPAR
Autoriteti kontraktor, Bashkia Skrapar bazuar ne nenin 24 te Ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Per
Prokurimin Publik”, i ndryshuar si dhe nenit 73 te V.K.M. nr.914, dt.29.12.2014 “Per miratimin e
rregullave te prokurimit publik”, vendosi te anulloje proceduren e prokurimit me objekt “Blerje
kazan mbeturinash per nevoja te ndermarrjes se sherbimeve Bashkia Skrapar, 2 916 666 (dy milion
e nenetqind e gjashtembedhjet mije e gjashteqind e gjashtedhjet e gjashte ) leke pa TVSH.
Zhvilluar ne daten 23.10.2015, ora 1000, per arsyen e mungeses se konkurrences (dokumentacioni i
paraqitur nga operatori ekonomik nuk perputhet me kerkesat e kritereve te pergjithshme dhe
kritereve te veçanta te kualifkimit te percaktuara ne dokumentat e tenderit).

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
Autoriteti kontraktor, Ministria e Punëve të Brendshme njofton se, në zbatim të nenit 24, pika 1 (a)
të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”( i ndryshuar), Loti X “Shërbim gatimi
dhe shpërndarje ushqimi për Garnizoni KDS,Tirane” (për vitin 2015) me fond limit 10 418 765 lek
pa TVSH në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar” me objekt
“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi” (Katering)”, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit e
zhvilluar më datë 08.06.2015, për arsye të refuzimit të lidhjes së kontratës nga operatori ekonomik i
shpallur fitues “Sori-Al” Shpk, anullohet.

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
Autoriteti kontraktor, Ministria e Punëve të Brendshme njofton se, në zbatim të nenit 24, pika 1 (a)
të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”( i ndryshuar), Loti IX: “Shërbim gatimi
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dhe shpërndarje ushqimi për Garnizoni Rrapi Treshit, Tirane” (për vitin 2015) me fond limit 83 552
949 lek pa TVSH në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar” me
objekt “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi” (Katering)”, vënë në dispozicion nga Buxheti i
Shtetit e zhvilluar më datë 08.06.2015, për arsye të refuzimit të lidhjes së kontratës nga operatori
ekonomik i shpallur fitues “Shpresa” Shpk, anullohet.

DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE KORCE
Autoriteti Kontraktor Drejtoria Rajonale e Shendetesise Korce njofton anullimin e proçedurës së
prokurimit, procedura e hapur me objekt:”Pajisje mobilimi per shtepite e mbeshtetura Mimoza 1 +
Mimoza 2(televizore,frigorifere,aparat telefoni )” LOT 4
Arsyeja e anullimit eshte se per kete procedure prokurimi kishte mare pjese vetem nje ofertues ,dhe
konkrtetisht PC- STORE ,i cili nuk plotesonte kriteret kualifikuese te vendosura ne DST nga
AK.Ky ofertues nuk kishte paraqitur as oferte ekonomike.
Bazuar ne procesverbalin e dates 29.10.2015 mbajtur nga KVO-ja miratoj anullimin e procedures
te tenderit me object: :”Pajisje mobilimi per shtepite e mbeshtetura Mimoza 1 + Mimoza
2(televizore,frigorifere,aparat telefoni )” LOT 4

MINISTRIA E SHËNDETËSISË
Ministria e Shëndetësisë, në zbatim të nenit 73, pika 1 të VKM nr.914, datë 29.12.2014; njofton
anullimin e proçedurës së prokurimit të shpallur në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimit
Publik, me objekt: “Rikonstruksioni i dhomës së serverave të Ministrisë së Shëndetësisë” me fond
limit 2.599.791 (dy milion e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind nëntëdhjetë e një)
Lekë pa TVSH,
Lloji i proçedurës është : Kërkesë për propozim / Prokurim me mjete elektronike / Punë publike.
Anullimi i proçedurës “Rikonstruksioni i dhomës së serverave të Ministrisë së Shëndetësisë”, bëhet
për arsye të mos kualifikimit të operatorëve.
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NDREQJE GABIMESH

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Tel.+ 355 4 22 77 510

https://www.app.gov.al

227/300

Buletini Nr.43, datë 02 Nentor 2015

Agjencia e Prokurimit Publik

KREU I DYTË
Buletini
i
Departamentit
të Administratës
Publike
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KREU I TRETË
Buletini
I
Ankandit
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SHPALLJE ANKANDI
DREJTORIA E SHËRBIMIT PYJOR KORÇË
NJOFTIMI I ANKANDIT
1.

2.

Autoriteti shites: Drejtoria e Shërbimit Pyjor Korçë
(adresa, nr. tel) Rruga 1 Maji , tel
Data e zhvillimit të ankandit : 23.11.2015

3. Lloji i Procedurës standarde të ankandit : Proçedurë e hapur
Objekti i Shitjes: Per Dhenie Ne Perdorim Te Siperfaqes se Fondit Pyjor Dhe Kullosor Ne
Ekomomine Pyjore Zemblak Qarr Ngastra Pyjore 170/1 me siperfaqe prej 51 ha.
4. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Dhenie ne perdorim te nje siperfaqe prej 51 ha ne
Ekonomine Pyjore Zemlak-Qarr, ngastra 170/1 per mbareshtim te Flores me afat 6-10 vjet.
Ekonomia Ngastra/nengastra Siperfaqia Perjudha Vlera
Vlera e Qera viti
(ha)
e
Lek/Vit bimesise pare
dhenies
dhe
faunes
Zemblak- 170/1
51
6-10
612000 10000
622 000
Qarr
vjet

5. Vendi i zhvillimit te ankandit: Drejtoria e Shërbimit Pyjor Korçë
6. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: data 23.11.2015
ora 12.00
7. Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës
Dokumente me pagesë:
Po
x
Jo

Nëse Po
Monedha
Lek
Çmimi
1000
Dokumentet standarde të ankandit përbehen nga:
 Formulari i njoftimit;
 Kërkesa për pjesëmarrje;
 Formulari i ofertës;
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Ftesa për oferte;
Formulari i njoftimit te fituesit;
Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet
blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

DREJTORIA E SHËRBIMIT PYJOR KORÇË
NJOFTIMI I ANKANDIT
1. Autoriteti shites: Drejtoria e Shërbimit Pyjor Korçë
(adresa, nr. tel) Rruga 1 Maji , tel
2. Data e zhvillimit të ankandit : 25.11.2015
3. Lloji i Procedurës standarde të ankandit : Proçedurë e hapur
4. Objekti i Shitjes: Shitje e lëndës drusore në kembe ,ne ngastra ne rruge autopyjore për vitin
2015-2016,me prerje te lejuara higjeno-sanitare.
5. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Shitjen e lendes drusore ne kembe me ankand me lote
ne ngastrat ne rruge autopyjore me vellimet dhe vlerat perkatese per cdo lot si me poshte:
Loti 1: Rrethi Korce, prerje sanitare ngastrat 8/a,77/a,80/a me llojin ah, te ekonomise pyjore Bofje
me volum total 739.3 m3 lende punimi dhe 2786.4 m3 dru zjarri.
Loti 2: Rrethi Korce prerje sanitare ne ngastrat33/a,34,a te llojit Ah ne Ekonomine Pyjore SherePanarit me volum 268.2m3 lende dhe 2961.5 m3 dru zjarri
Ek Pyjore Panarit-Treske ngastra 24 lloji Ah me volume 102.3 m3 lende dhe 1135.2 m3 dru zjarri,
Ek Pyjore Panarit-Treske ngastra 19/a lloji pishe 259.3 m3 lende dhe 21 m3 dru zjarri
N
r

Ekonomia
pyjore

Ngas
tra
n/ng
astra

Sip
total
ha

Sip qe
do
shfryte
zoh

Faza
ose
menyr
ae

lloji
drus
or

prerjes

1

Loti 1
Bofje

8a

8.85

8.85

E dyte

Ah

2

Bofje

77a

10.4

10.4

E dyte

Ah

3

Bofje

80a

21.2

21.2

E dyte

Ah

Shuma
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Ve llimi i lendes drusore qe do te hiqet
%
shfr
yte
zimi
t

te vleresuar sipas listankave m3
Dru
lende punimi
zjarri
mesm Tota
e holl
e
l
trash

100

11.1

84.2

100

23.4

279.9

100

29.9

310.7

64.4

674.8

Tel.+ 355 4 22 77 510

95.3
303.
4
340.
6
739.
3

Gjithse
j

Vlera ne
leke

732.7

828.0

646240

963.3

1266.7

1389120

1431.0

1559200

3525.7

3594560

1090.
4
2786.
4
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Loti 2

4
5
6
7

SherePanarit
SherePanarit
PanaritTreske
PanaritTreske

33a

26.5

26.5

E dyte

Ah

34a

20.75

20.8

E dyte

Ah

24

38.5

38.5

19a

44.75

44.8

E dyte
Sanita
re

Ah
Pish
e

Shuma

100

18.7

109.5

100

41.2

98.8

100

12.7

89.6

100

45.6

213.7

118.2

511.6

128.
2
140.
0
102.
3
259.
3
629.
8

1292.
5
1669.
0
1135.
2

1420.7

1017490

1809.0

1210870

1237.5

866950

21

280

866300

4117.
7

4747.2

3961610

6. Vendi i zhvillimit te ankandit: Drejtoria e Shërbimit Pyjor Korçë
7. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: data 25.11.2015
ora 12.00
8. Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës
Dokumente me pagesë:
Po
x
Jo

Nëse Po
Monedha
Lek
Çmimi
1000
Dokumentet standarde të ankandit përbehen nga:
 Formulari i njoftimit;
 Kërkesa për pjesëmarrje;
 Formulari i ofertës;
 Ftesa për oferte;
 Formulari i njoftimit te fituesit;
 Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
 Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.
9.

Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet
blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.
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DREJTORIA RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT
KORÇË
NJOFTIMI I ANKANDIT
1. Autoriteti shites: Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë, me adrese Rruga
e Mborjes, Korçë, fton konkurruesit kandidatet /ofertuesit te marrin pjese ne ankandin e hapur
me Nr.Ref. 9/A 2015.
2. Data e zhvillimit te ankandit : 23.11.2015, ora 11:00.
3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit: Ankand publik i hapur
4. Objekti i Shitjes: Mallra të konfiskuara e te sekuestruara si pasojë e kundërvajtjeve
administrative e të kaluara në favor të shtetit.
5. Mallra të konfiskuara e te sekuestruara si pasojë e kundërvajtjeve administrative e të kaluara në
favor të shtetit, pershkruar ne objektin e shitjes se ketij ankandi, ne sasi dhe vlere sipas
pasqyres se meposhtme.
Loti nr. 1 " Mallra ushqimore dhe pije te
ndryshme"
Nr.re Emertimi i mallit
1 Vodke 1 liter Gorbacov
2 Fernet Branka 1 liter
3 Vere 0.75 litra vendi
4 Uje 0.5 litra
5 Pije freskuese 0.33 litra
6 Birra Amstel 0.33 litra
7 Birra Amstel 0.5 litra
8 Birra Korca 0.5 litra
9 Birra Korca 0.33 litra
10 Birra Heneiken 0.33 litra
11 Pije energjike 0.25 litra
12 Birra Stela 0.33 litra
13 Vere franceze 0.7 litra
14 Coca cola 0.33 litra
15 Fanta 0.33 litra
16 Kafe 90 gr
17 Cibuk 20 gr
18 Birra elbar 0.5 litra
19 Birra Pils 0.5 litra
20 Birra cek 0.5 litra
21 Bravo 0.25 litra
22 Uje 0.5 litra
23 Birra Amstel 0.33 litra

Nj/m
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
pako
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
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Cmimi
1
1
6
18
29
45
5
52
18
2
35
7
1
11
8
6
22
12
9
6
6
16
35
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500
140
70
10
20
40
50
50
40
40
40
40
180
20
20
60
5
40
40
50
30
10
40

Vlera me
tvsh
500
140
420
180
580
1800
250
2600
720
80
1400
280
180
220
160
360
110
480
360
300
180
160
1400
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24 Sprite 0.33 litra
25 Salce domate
26 Leng frutash 1 liter
27 Makarona 400 gr
28 Oriz 1 kg
29 grosh 0.5 kg
30 Recel fiku 500 gr
31 Niseshte
32 Sheqer 1 kg
33 Hallve 300 gr
34 Birra Peja 0.5 litra
35 Pije freskuese 0.25 litra
36 Pije freskuese 0.33 litra
37 Pije energjike 0.25 litra
38 Lipton 0.33 litra
39 Ivi 0.33 litra
40 Pepsi 0.33 litra
41 Red Rok 0.38 litra
42 Patatina Pluto 35 gr
43 Amita primo 1 liter
44 Cibuk 45 gr
45 Makarona elka 500 gr
46 Miell orizi 500 gr
47 Karamele me fruta
48 Kripe niki 500 gr
49 Leng frutash 1.5 litra
50 Gazoz 2 litra
51 Cola Like 1.5 litra
52 MIell tipo 1 kg
53 Kek 40 gr
SHUMA

Agjencia e Prokurimit Publik

cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
pako
pako
cope
cope
cope
cope
cope

1
2
2
2
2
1
2
3
2
1
15
9
18
36
10
14
13
1
3
2
2
1
1
1
4
2
1
1
1
7

20
40
70
30
60
40
60
30
60
50
50
20
20
40
20
20
20
40
30
60
10
30
50
150
10
80
70
70
50
10

20
80
140
60
120
40
120
90
120
50
750
180
360
1440
200
280
260
40
90
120
20
30
50
150
40
160
70
70
50
70
18130

Loti nr. 2 "Vaj lubrifikant"
Nr.re Emertimi i mallit
1 Vaj lubrifikant 20-50
Shuma

Nj/m
litra

Sasia

Cmimi
75

Vlera me
tvsh
196.4
14730
14730

Loti nr. 3" Dru zjarri"
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Nr.re Emertimi i mallit
1 Dru zjarri ( 60x60x50 cm)
Shuma

Agjencia e Prokurimit Publik

Nj/m
m3

Sasia

Nj/m

Sasia

5

Cmimi
Vlera me tvsh
1000
5000
5000

Loti nr. 4 " Veshmbathje"
Nr.re Emertimi i mallit
1 Corape buri
2 Corape grash
3 Mbathje sportive
4 Bluza femijesh
5 Bluza sportive e kuqe
6 Xheke sportivee zeze
7 Pantallona te shkurtra sportive
Shuma

pale
pale
cope
cope
cope
cope
cope

Cmimi
5
21
14
4
2
1
2

30
20
200
200
300
700
300

Vlera me
tvsh
150
420
2800
800
600
700
600
6070

Loti nr. 5 " Mallra te ndryshme
industriale"
Nr.re Emertimi i mallit
1 Boje flokesh silk
2 Tela guzhine
3 Shampo n.c.l
4 Ajax xhamash 0.5 litra
5 Ace 1 liter
6 Deka zbardhues
7 Sez xhamash
8 Leter higjenike
9 Xhel enesh 300 gr
10 Sfungjer
11 bombel gazi vogel
12 Pako peshkimi
13 Siguresa elektrike
14 Fishe kompjuteri
15 Filter makine
16 Drite me bateri
17 Pompe per vere
18 Punto trapani
19 Punto trapani druri
20 Filtro makine

Nj/m
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
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Sasia

Cmimi
1
2
1
1
5
2
2
1
4
3
3
3
2
1
1
2
1
1
1
1
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100
5
200
50
100
100
80
70
20
5
30
500
300
500
200
400
200
100
100
200

Vlera me
tvsh
100
10
200
50
500
200
160
70
80
15
90
1500
600
500
200
800
200
100
100
200
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21 Pompa lyerje
22 Kreher per lule
23 Fishe televizori
24 Kuti me pajisje peshkimi
25 Pajisje helli
26 Prozhektor
27 Lopata plazhi
28 Tave perdorur
29 Gershere tubash
30 Thike
31 Fshese makine perdorur
32 Pajisje oxhaku
SHUMA

Agjencia e Prokurimit Publik

cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

400
100
300
600
800
1000
200
500
600
100
500
100

800
200
300
600
800
1000
200
500
600
100
500
300
11575

LOTI NR. 3/2 "Mallra te ndryshme industriale"
Nr.

1
2
3
4
5
6
7

EMERTIMI

Nj/M

Ore dore
Byzylyk
Varese
Veth
Pantallona
Kemisha
Xhupa
SHUMA

cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope

Sasia

32
24
34
26
45
28
5

Cmimi vlera me
me
tvsh
tvsh (
me
20%
ulje
nga
5/A)
76.8
2457.6
10.24
245.76
51.2
1740.8
25.6
665.6
256
11520
153.6
4300.8
409.6
2048
22978.56

Loti nr. 6/2 " Celulare kineze te ndryshem"

Nr.

EMERTIMI

Nj/M

1 Celular +tableta
SHUME

cope

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Sasia

Cmimi vlera me
me
tvsh
tvsh
18
2048
36864
36864
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Loti nr. 4/3 “ Pajisje elektrike te modeleve te ndryshme”
cmimi
me
Nr.
EMERTIMI
Nj/m
Sasia
tvsh

1
2
3
4

Motor elektrik Sincro
modeli EP295H + 20
kapak alumini pjese
perberese te tyre
Motor elektrik Sincro
modeli EË130AC
Motor elektrik Sincro
modeli EË180AC
Motor elektrik Sincro
modeli ED 220TDC
SHUMA

vlera me
tvsh

cope

35

1459.2

51072

cope

5

2944

14720

cope

5

3251.2

16256

cope

5

3302.4

16512
98560

Loti nr. 6/4 " Veshmbathje"

Nr.re
1
2
3

Emertimi i mallit
Xhinse
Bluza
Kemisha
SHUMA

Nj/m
cope
cope
cope

Sasia

Cmimi me
tvsh
Vlera
57
640
36480
12
280
3360
10
400
4000
43840

Loti nr. 7/4 " Mallra te ndryshme
industriale"

Nr.re Emertimi i mallit
1 Beteri
2 Stilolapsa me rimbushje

Nj/m
cope
cope

Cmimi me
Sasia
tvsh
Vlera
3408
26.96 91879.68
1200
26.88
32256

SHUMA

124135.68

Loti nr. 8 /4" flete plastike"

Nr.re Emertimi i mallit
1 Flete plastike per veshje muri
SHUMA

Nj/m
kg

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Cmimi me
Sasia
tvsh
Vlera
2440
350.32 854780.8
854780.8
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Loti nr. 9/4 " Vaj motori 20Ë-50"

Nr.re Emertimi i mallit
1 Vaj motori 20Ë-50
SHUMA

Nj/m
litra

Sasia

Cmimi me
tvsh
Vlera
40
188.32
7532.8
7532.8

Loti nr. 1 /5 " bidona
plastike"

Nr.

Emertimi i mallit
1 Bidona plastike 1 liter
2 Bidona plastike 4 litra
TOTALI

Nj/M
cope
cope

Loti 1/7 : Tavolina , karige te perdorura”
Nr.ren.
Emertimi i mallit
Nj/M
1 tavolina druri te bardha perdo.
2 stola druri te perdorura
3 cader e madhe e perdorur
4 karrige plastike te perdorura
5 tavolina plastike te perdorura

vlera me
Sasia
Cm tvsh
tvsh
3000
22.9
68700
440
61.5
27060
95760

Sasia

cope
cope
cope
cope
cope

Cmimi
Vlefta me
me tvsh tvsh
4
200
800
8
100
800
1
500
500
35
100
3500
9
150
1350

6 karrige te perdor ( druri+basem) cope
16
7 tavolia te perdorura
cope
3
SHUMA
Loti nr. 3/7 " mallra industriale te perd ETJ."

Nr.ren.

Emertimi i mallit

Nj/M

Sasia

1 Televizor blu sky
cope
2 Ngrohes elektrik
cope
3 Sandale te riturish
pale
SHUMA
Loti nr. 5/7 " Qumesht i kondesuar"

Nr.ren.

Emertimi i mallit

Nj/M

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Sasia

100
150

1600
450
9000

Cmimi
Vlefta me
me tvsh tvsh
1
20000
20000
1
2000
2000
5
800
4000
26000

Cmimi
me tvsh
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1 Qumesht i kondesuar 387 ml
SHUMA

Agjencia e Prokurimit Publik

cope

2304

128

294912
294912

Vlera totale e ankandit me nr. ref 9/A eshte eshte 1 669 869 ( njëmilione
gjashtëqindegjashtëdhjetenëntëmijë e tetëqindegjashtëdhjetenëntë) leke me TVSH .
6. Pershkrimi i shkurter i objektit te shitjes: Mallra të konfiskuara e te sekuestruara si pasojë e
kundërvajtjeve administrative e të kaluara në favor të shtetit, , gjendje pranë ambjenteve te
Drejtorise Rajonale te Rezervave Materiale të Shtetit Korçë.
7.Vlera fillestare: Vlera totale eshte 1 669 869 ( njëmilione gjashtëqindegjashtëdhjetenëntëmijë
e tetëqindegjashtëdhjetenëntë) leke me TVSH,sipas perllogaritjes se vleres fillestare nga komisioni
i posaçem i vlersimit per kete qellim.
8.Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit
Korçë, me adrese Rruga e Mborjes Korçë.
9.Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: ora 11:00, datë 23.11.2015
10.Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
Dokumente me pagesë:
Po
X Jo

Nëse Po
Monedha
_1000___
lekë Çmimi
Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:
a. Formulari i njoftimit;
b. Kërkesa për pjesëmarrje;
c. Formulari i ofertës;
d. Ftesa për oferte;
e. Formulari i njoftimit te fituesit;
f. Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
g. Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.
11. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet
blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

DREJTORIA RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT
KORÇË
NJOFTIMI I ANKANDIT
1. Autoriteti shitës: Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Korce, me adresë
Rruga e Mborjes, Korce. Nr.tel: 2438-30, fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin
pjesë në ankandin me negocim me nr.ref. 10/A 2015
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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2. Data e zhvillimit te ankandit : 13.11.2015, ora 11:00.
3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Procedura me negocim, me shpallje paraprake
te njoftimit te ankandit.
4.

Objekti i Shitjes: “ 1400 kg mish kofshe pule,” prova materiale sipas precedimit penal nr.
795, te vitit 2015 te Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Korce .

5. Sasia prej “1400 kg mish kofshe pule,” prova materiale sipas procedimit penal nr. 795,te
vitit 2015 te Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Korce” , pershkruar ne objektin e shitjes se
ketij ankandi , ne sasi dhe vlere sipas pasqyres se meposhtme:

Nr. Emertimi

Njesia Sasia

Cmimi/njesi Vlera ne leke
per kg
me TVSH
1.
Mish kofshe pule
Kg
1400
174
243600
Vlera totale
243600
Vlera totale fillestare 243600( dyqindedyzetetremijee gjashteqind) leke me TVSH.
6.Pershkrimi i shkurter i objektit te shitjes:“ 1400 kg mish kofshe pule ” prova materiale sipas
precedimit penal nr. 795 te vitit 2015 te Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Korce” , gjendje prane
Drejtorise Rajonale te Rezervave Materiale te Shtetit Korce ((malli per shkak te vecorive te tij
ndodhet i magazinuar ne dhome frigoriferike prane subjektit “ Al-Ceki Sh.p.k ).

7.Vlera fillestare: 243600 (dyqindedyzetetremijee gjashteqind ) leke me TVSH,
sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posacëm i Vleresimit për këtë qëllim.
8.Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa:) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit
Korce, me adresë Rruga e Mborjes Korce.
9.Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 13.11.2015 ora 11:00.
10.Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
Dokumente me pagesë:
Po
X
Nëse Po
Monedha
Çmimi
____lekë
_1000__



Jo

Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:
 Formulari i njoftimit;
 Kërkesa për pjesëmarrje;
 Formulari i ofertës;
 Ftesa për oferte;
 Formulari i njoftimit te fituesit;
 Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
 Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.
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11. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga
kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e
ankandit.

DREJTORIA RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TE SHTETIT
KORÇE
Ju njoftojmë se loti nr. 2/3 “ birra dhe pije freskuese të ndryshme” me vlerë 5368 lekë me tvsh pjesë
e Ankandit të publikuar ne Buletinin nr. 36 , datë 14.shtator. 2015 nuk është objekt shitje e ketij
ankandi , eshtë shpallur gabimisht .Për këtë arësye vlera fillestare e ankandit me nr. referimi 5/A ,
date 05.10.2015 nga 2 706 665 (dymilion e shtatëqindegjashtëmijë e gjashtëqindegjashtëdhjetepesë)
lekë me TVSH shkon në 2 701 297 ( dymiljon e shtatëqindenjëmijë e dyqindenëntëdhjeteshtatë)
lekë me TVSH.

DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR FIER
1.Autoriteti shites: Drejtoria Rajonale e Sherbimit Pyjor Fier, lagjia “Bishanak” tel&fax;
034/501105
2.Data e zhvillimit te ankandit: 24.11.2015 ora 10:00
3.Lloji i Procedurës standarde te ankandit. Procedure e hapur, me lote.
4.Objekti i Shitjes: Vjelje dhe grumbullim prodhime te dyta pyjore ne fondin pyjor publik. Vjelje,
grumbullim boce pishe mesdhetare.
5. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes:
- Loti i pare. Vjelje dhe grumbullim i 672 kv boce pishe mesdhetare ne pyjet shteteror, Seksioni
Pyjor Lushnje.
-Loti i dyte. Vjelje dhe grumbullim i 846 kv boce pishe mesdhetare ne pyjet shteteror,Seksioni
pyjor Fier
6.Vlera fillestare:
-Loti i pare. Grumbullim i boceve te pishes Seksioni Lushnje, vlera fillestare eshte 134 400 lek
-Loti i dyte. Grumbullim i boceve te pishes seksioni Fier vlera fillestare eshte 169 200 lek.
7.Vendi i zhvillimit te ankandit. Drejtoria Rajonale e Sherbimit Pyjor Fier lagjia“Bishanak”,
tel&fax 034/501105.
8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 24.11.2015 ora 10:00
9.Informacion mbi dokumentet e ankandi. Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane
autoritetit shites.
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10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentat dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet
blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

DREJTORIA RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT
VLORË
Autoriteti shitës: Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Vlorë , me adresë Lagjia “11
Janari”,Vlorë Nr.tel: +35533 238 359, fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në
ankandin e hapur me Nr.Ref. 11-A/2015.
Data e zhvillimit te ankandit: 23.11.2015, ora 11:00.
Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand publik i hapur.
Objekti i Shitjes: 695 copë mjete motorrike të kaluara në favor të shtetit si pasojë e konfiskimit të
kategorizuara për skrap, të konvertuara për skrap në sasinë prej 502 209 (pesëqind e dy mijë e
dyqind e nëntë) kg. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Objekti i shitjes përbëhet nga 695 copë
mjete motorrike të kaluara në favor të shtetit si pasojë e konfiskimit të kategorizuara për skrap, të
konvertuara për skrap në sasinë prej 502 209 (pësëqind e dy mijë e dyqind e nëntë) kg.
Vlera fillestare: ankandit 8 537 553 (tetëmilion e pesëqind tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind
pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm i
Caktimit të Çmimit për këtë qëllim.
Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa:) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Vlorë ,
me adresë Lagjia “11 Janari”, Vlorë .
Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 23.11.2015, ora 11:00.
Informacion mbi dokumentet e ankandit: Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit
shitës
Dokumente me pagesë:
Monedha
lekë Çmimi
3000
Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga: Formulari i njoftimit; Kërkesa për pjesëmarrje;
Formulari i ofertës; Ftesa për oferte; Formulari i njoftimit te fituesit; Formulari i publikimit te
njoftimit te fituesit; Procesverbali/et i/e Komisionit të Vlerësimit te Ofertave.
Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës
ne kopje fizike, me poste ose dorazi, në vendin e përcaktuar në dokumentet e ankandit.

PETROL ALBA SHA
Autoriteti shites: PETROL ALBA SHA, (adresa: Rr. “Abdyl Frasheri” Pallati “De Rada” 3/3, Ap.
1, Tirane
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Data e zhvillimit te ankandit 17.11.2015 ora 10 00
Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankandi i Hapur
Objekti i Shitjes: “Shitje materiale te ndryshme gjendje ne magazinat e TEC Fier , ne Pronesi te
“PETROL ALBA ” SHA ne likujdim e ndare ne lote .
Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: “Shitje materiale te ndryshme gjendje ne magazinat e TEC
Fier , ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim.
Vlera fillestare : 102 287 167 ( njeqind e dy milion e dyqind e tetedhjet e shtat mije e njeqind e
gjashtedhjet e shtat) leke pa TVSH e ndare ne lote sipas dokumentave standare te ankandit
Vendi i zhvillimit te ankandit: Ministria e Zhvillimit
sipermarrjes salla e mbledhjeve.

Ekonomik, Turizmit, Tregetise dhe

Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 17.11.2015 ora 10 00
Informacion mbi dokumentet e ankandit: Dokumentat jane bashkengjitur dokumentave standarte.
Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites: PETROL ALBA SHA, adresa:
Rr. “Abdul Frasheri ” pallati “De Rada” 3/3, Ap.1, Tirane
Dokumente me pagesë:
Po

x

Jo



Nëse Po
Monedha
Lek Çmimi
3.000
Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:
Formulari i njoftimit;
Kërkesa për pjesëmarrje;
Formulari i ofertës;
Ftesa për oferte;
Formulari i njoftimit te fituesit;
Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.
Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet
blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

PETROL ALBA SHA
Autoriteti shites: PETROL ALBA SHA, (adresa: Rr. “Abdyl Frasheri” Pallati “De Rada” 3/3, Ap.
1, Tirane
Data e zhvillimit te ankandit 17.11.2014 ora 11 00
Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankandi i Hapur
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Tel.+ 355 4 22 77 510

https://www.app.gov.al

243/300

Buletini Nr.43, datë 02 Nentor 2015

Agjencia e Prokurimit Publik

Objekti i Shitjes: materiale te ndryshme gjendje ne magazinat e TEC Tirane , TEC Kucove, , TEC
Cerrik e ndare ne lote .
Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: materiale te ndryshme gjendje ne magazinat e TEC
Tirane TEC Kuçove, TEC Cerrik .
Vlera fillestare : 17 352 945 (shtatembedhjete milion e treqind e pesedhjete e dy mije e nenteqind e
dyzete e pese ) leke pa TVSH e ndare ne lote sipas dokumentave te ankandit.
Vendi i zhvillimit te ankandit: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregetise dhe
sipermarrjes salla e mbledhjeve
Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 17 .11.2015 ora 11 00
Informacion mbi dokumentet e ankandit: Dokumentat jane bashkengjitur dokumentave standarte.
Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites: PETROL ALBA SHA me adrese:
Rr. “Abdyl Frasheri ” Pallati “De Rada” 3/3, Ap.1, Tirane
Dokumente me pagesë:
Po

x

Jo



Nëse Po
Monedha
Lek Çmimi
2.000
Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:
Formulari i njoftimit;
Kërkesa për pjesëmarrje;
Formulari i ofertës;
Ftesa për oferte;
Formulari i njoftimit te fituesit;
Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.
Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet
blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

PETROL ALBA SHA
Autoriteti shites: PETROL ALBA SHA, (adresa: Rr. “Abdyl Frasheri” Pallati “De Rada” 3/3, Ap.
1, Tirane
Data e zhvillimit te ankandit 03.11.2015 ora 10 00
Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankandi i Hapur
Objekti i Shitjes: “Kolloseku i furnizimit te depos se shperndarjes se karburantit” me vendndodhje
ne Elbasan ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim.

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Tel.+ 355 4 22 77 510

https://www.app.gov.al

244/300

Buletini Nr.43, datë 02 Nentor 2015

Agjencia e Prokurimit Publik

Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Shitje “Kolloseku i furnizimit te depos se shperndarjes se
karburantit” me vendndodhje ne Elbasan ne pronesi te shoqerise “Petrol Alba ” Sh.a ne likujdim.
Vlera fillestare : 16 888 177 (gjashtembedhjetmilion e tetqind e tetedhjet e tete mije e njeqind e
shtatedhjet e gjashte) leke pa TVSH .
Vendi i zhvillimit te ankandit: Ministria e Zhvillimit
sipermarrjes salla e mbledhjeve.

Ekonomik, Turizmit, Tregetise dhe

Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 03.11.2015 ora 10 00.
Informacion mbi dokumentet e ankandit: Dokumentat jane bashkengjitur dokumentave standarte.
Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites: PETROL ALBA SHA “Abdyl
Frasheri” pallati “DeRada” 3/3, Ap.1, Tirane
Dokumente me pagesë:
Po
x
Jo

Nëse Po
Monedha
Lek Çmimi
2.000
Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:
Formulari i njoftimit;
Kërkesa për pjesëmarrje;
Formulari i ofertës;
Ftesa për oferte;
Formulari i njoftimit te fituesit;
Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.
Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës
ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

SH.A.ALBKROM TIRANË
Sh.A.Albkrom (në likuidim e sipër) Tiranë, mbështetur në Udhëzimin Nr. 5380, datë 20.07.2011, të
ish Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, shpall ankandin me proçedurë të hapur,
“Faza e parë,” për shitjen e asetëve, objekte ndërtimore me vendndodhje në qytetin e Krastës dhe në
Kratën Qëndrore, njësia Bulqizë-Batër, si më poshtë:

Nr.

EMËRTIMI

1.

Avari Shpëtimi Qyteti
Krastë
Sallë Kompresorash
Krasta Qëndrore
Godinë Sektori Krasta
Qëndrore
Pikë Trajtimi Krasta

2.
3.
4.

Vlera në total
në Lekë

Vlera e objektit
në Lekë

Vlera e truallit
në Lekë

Sipërfaqjq e
objektit në
m2

1 503 910

1 483 918

19 992

204

235 534

219 854

15 680

160

1 049 526

1 039 334

10 192

104
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5.
6.

Qëndrore
Shesh Depozitimi Krasta
Qëndrore
Impjant Seleksionimi
Krasta Qëndrore
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90 825

89 943

882

9

332 576

284 556

48 020

490

504 963

483 991

20 972

214

- Hapi i ankandit do të jetë nga 2-5 % e vlerës së ofertës më të lartë, i cili do të vendoset nga

komisioni.
-Shitja e secilit objekt (Lotus) bëhet sipas vendndodhje të çdo aseti, objekti ndërtimor sipas
pasqyrës së mësipërme, me gjendjen fizike egzistuese.
- Dokumentet e ankandit do të tërhiqen pranë sh.a. Albkromit Tiranë, kundrejt pagesës prej 2000
lekë, në adresën: Blloku “Vasil Shanto”, prapa ish O.S.SH Tiranë, çdo ditë nga e Hëna deri të
Premte prej orës 10ºº deri në orën14ºº .
- Informacione të tjera plotësuese për ankandin mund të merren në të njejtën adresë, telefon
042255459.
Ankandi do të zhvillohet në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik Turizmit Tregtisë dhe Sipërmarrjes,
me adresë “Bulevardi Dëshmorët e Kombit”, Nr.3, Tiranë, në datën 18.11.2015, në orën 10-

00, në prani të komisionit dhe blerësve.
- Lloi i proçedurës standarte të ankandit do të jetë: Proçedur e Hapur.
- Oferta dhe dokumentacioni i ankandit, do të dorëzohen, përpara njësisë së ankandit.
në datën dhe orën e hapjes së ankandit.

PJESËMARRJA DHE KUALIFIKIMI
Dokumentacioni që duhet të paraqitet:
I.1. Në rastin e Subjektëve të liçensuar
a. Kërkesën për blerje.
b.Formularin e ofertës të plotësuar për shumën dhe vlefshmërinë e kërkuar në dokumentat standarte
të ankandit, të vlerës përkatëse të objektit që kërkon të blej, të firmosur dhe vulosur me gjithë
gjeneralitetet;
c. Formularin e sigurimit të ofertës lëshuar nga Banka, për pagesën e 2 % të vlerës fillestare të
objektit të kërkuar;
d. Ekstrakt historik lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit
e. Ekstrakt të thjeshtë lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit,
f. Certifikatën e regjistrimit në organin tatimor ose NIPT-in;
g. Dokument identifikimi të administratorit.
h. Mandat pagesën për blerjen e dokumentave të ankandit.
- Në mungesë të administratorit të shoqërisë për pjesëmarje në ankand, ky i fundit autorizon me
prokurë të posaçme personin që do të marë pjesë në ankand. I autorizuari duhet të jetë i pajisur me
dokument origjinal të identifikimit.
I.2. Vërtetimet e kërkuara
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Në përputhje me LAP, Kanditatët blerës duhet të plotësojnë kushtet për tu kualifikuar.
Për këtë. ata duhet të paraqesin dokumentat si më poshtë:
1.Një dokument që vërteton se subjekti nuk është në proçes falimentimi, lëshuar nga Zyra e
Regjistrit Tregtarë;
2.Një dokument që vërteton se subjekti nuk është dënuar për shkelje penale, lëshuar nga Ministria e
Drejtësisë;
3. Një dokument që vërteton se subjekti nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së
prerë, që lidhet me aktivitetin profesional, e lëshuar nga Gjykata.
4. Një dokument që vërteton se kapitalet /asetet e subjektit nuk janë në duarët e përmbaruesit
gjyqësorë apo egziston një urdhër sekuestroje për to, lëshuar nga zyra e Përmbarimit;
5. Një dokument që vërteton se subjekti nuk ndodhet në ndjekje penale për një nga veprat penale të
përmendura në nenin 45, pika 1 të Ligjit të Prokurimëve Publike, lëshuar nga Prokuroria;
6. Një dokument që vërteton se subjekti i ka plotësuar detyrimet fiskale, lëshuar nga Administrata
Tatimore;
7. Një dokument që vërteton se subjekti i ka paguar detyrimet e sigurimëve shoqërore, lëshuar nga
Administrata Tatimore;
I gjithë dokumentacioni, nuk duhet të jetë lëshuar, jo më para se 3 muaj nga dita e hapjes së
ankandit
II.1.Në rastin e personave fizikë dhe Individëve
a. Kërkesën për blerje
b. Formularin e ofertës të plotësuar me vlerën përkatëse për objektin që kërkon të blihet, të
firmosur dhe vulosur me gjithë gjeneralitetet.
c. Formularin e sigurimit të ofertës lëshuar nga Banka, për pagesën e 2% të vlerës fillestare të
objektit të kërkuar.
d. Dokumentin e identifikimit, një kopje e të cilit depozitohet pranë komisionit të ankandit.
e. Mandat pagesën për blerjen e dokumentave të ankandit
II.2.Vërtetime të kërkuara për personat fizik.
1.Një dokument që vërteton se subjekti nuk është dënuar për shkelje penale, lëshuar nga Ministria e
Drejtësisë;
2.Një dokument që vërteton se subjekti nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë,
që lidhet me aktivitetin profesional, e lëshuar nga Gjykata.
I gjithë dokumentacioni, nuk duhet të jetë lëshuar, jo më para se 3 muaj nga dita e hapjes së
ankandit
III.Mungesa e njërës prej dokumentave të cituar më sipër skualifikon kërkuesin.
IV.Fiton Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.
V. Për Ofertuesit.
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1.Fituesi i ankandit, formularin e sigurimit të kontratës dhe kontratën i nënshkruan sipas nenit
nr.39 të ligjit për Ankandet. Fituesi i ankandit lidh kontratën për blerjen e objektit, pas pagesës së
plotë të vlerës së objektit me lekë.
2.Në rast se personi,që ka fituar të drejtën e blerjes së objektit nuk paguan brenda 30 ditëve nga data
e shpalljes fitues, vlerën e çmimit të arritur në ankand, ai e humbet të drejtën e blerjes, i konfiskohet
sigurimi i ofertës, prej 2% për pjesëmarrje në ankand, si dhe humbet të drejtën, për të marrë pjesë
në ankandin , që do të zhvillohet për rishitjen e këtij objekti.
3. Pjesëmarrësi në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë për vlerën e objektit të
shpallur për shitje, nuk i kthehet 2% i vlerës fillestare, të ngurtësuar për pjesëmarrje në ankand.
Pjesmarësit e tjerë në ankand, përveç fituesit, ju kthehet 2 % i vlerës fillestare të paguar
paraprakisht.
4. Në vlerën e objektit(objekt + truall) nuk janë përfshirë taksat e regjistrimit të pronës së
paluajtëshme në ZRPP, të cilat do të jenë në ngarkim të blerësit.
5 Në bazë të pikës nr.3, kapitulli III.“Procedura e shitjes së pronës shtetërore“, të V.K.M, Nr.929,
datë 29.12.2014. Në ankandet për shitjen e pasurive të shoqërive në likuidim e sipër, të cilat janë
përfshirë në kapitalin e tyre, nuk zbatohet e drejta e parablerjes, për ish pronarët e trualit. Ata
marrin pjesë në ankandë si gjithë të tjerët. Në rastë se shpallen fituesë, ish pronarëve u zbritet vlera
e truallit, e njohur me vendimin e Komisionit të Kthimit dhe të Kombesimit të pronave (KKKP), e
vlerësuar me çmimine hartës së vlerës së truallit, miratuar nga Këshilli i Ministrave.
6.Ish-pronar i truallit, për blerjen e objektit, duhet të paraqesi pranë “Albkromit” sh.a Tiranë
dokumentacionin, sipas pikës nr.11, kreu i III, të V.K.M nr. 926, datë 29.12.2014.
Shënim: Subjektet apo personat fizikë të interesuara për blerjen e objektit, para se të paraqiten në
ankand, kanë të drejtë të verifikojnë vendndodhjen dhe gjendjene objektëve që është i interesuar
të blejë.

SH.A.ALBKROM TIRANË
Sh.A.Albkrom (në likuidim e sipër) Tiranë, mbështetur në Udhëzimin Nr. 5380, datë 20.07.2011 të
ish Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, shpall ankandin me proçedurë të hapur,
ripërsëritje e “Fazës parë,” për shitjen e mallrave gjendje në magazinën në Bulqizë dhe të hekurit skrap
në Burrel , si më poshtë:
NR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

EMËRTIMI
Elektropompë Drini
Celës TN me vaj 10 kë
Elektromotor
Cekiç Shpues teleskopik
Karbonçina
Bakër Skrap
Alumin Kallup, 100 gr.
Plumb Bllok
Llamarinë Inoksi
Plumb
Kroxhola Platini
Plumb
Hekur Skrap, në Burrel

Njësia
copë
copë
copë
copë
copë
kg
copë
kg
kg
kg
copë
kg
Ton
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1
1
1
1
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8
7
8
6
1
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9
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Vlera e Espertit, pa tvsh.
14 099
150 000
42 296
31 149
6 210
2 700
10 800
567
800
869
92 000
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270 000
https://www.app.gov.al

248/300

Buletini Nr.43, datë 02 Nentor 2015

TOTALI

Agjencia e Prokurimit Publik

VLERA

621 921

- Hapi i ankandit do të jetë nga 2-5 % e vlerës së ofertës më të lartë, i cili do të vendoset nga njësia e
ankandit.
- Shitja bëhet në vendndodhje e mallrave, në magazinat në Bulqizë dhe të skrapit në Burrel, sipas
pasqyrës së mësipërme, shpenzimet për tërheqjën e mallrave dhe të skrapit, janë për llogari të
blerësit.
- Dokumentet e ankandit do të tërhiqen pranë sh.a. Albkromit Tiranë, kundrejt pagesës prej 2000
lekë, në Adresën: Blloku “Vasil Shanto”, prapa ish O.S.SH Tiranë, çdo ditë nga e Hëna deri të
Premte prej orës 10ºº deri në orën14ºº .
- Informacione të tjera plotësuese për ankandin mund të merren në të njejtën adresë, telefon
042255459.
-Ankandi do të zhvillohet në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik Turizmit Tregtisë dhe
Sipërmarrjes,me adresë “Bulevardi Dëshmorët e Kombit”, Nr.3, Tiranë, në datën, 12.11.2015,

në orën 10 ºº, në prani të komisionit dhe blerësve.
- Oferta dhe dokumentacioni i ankandit, do të dorëzohen, përpara njësisë së ankandit dhe të
ofertuesëve, në datën dhe orën e hapjes së ankandit.

PJESËMARRJA DHE KUALIFIKIMI
Dokumentacioni që duhet të paraqitet:
I.1. Në rastin e Subjektëve të liçensuar
a. Kërkesën për blerje.
b.Formularin e ofertës të plotësuar për shumën dhe vlefshmërinë e kërkuar në dokumentat
standarte të ankandit, të vlerës përkatëse të mallit që kërkon të blej, të firmosur dhe vulosur me
gjithë gjeneralitetet;
c. Formularin e sigurimit të ofertës lëshuar nga Banka, për pagesën e 2 % të vlerës fillestare
të mallit të kërkuar;
d. Ekstrakt historik lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit
e. Ekstrakt të thjeshtë lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit,
f. Certifikatën e regjistrimit në organin tatimor ose NIPT-in;
g. Dokument identifikimi të administratorit.
h. Mandat pagesën për blerjen e dokumentave të ankandit.
- Në mungesë të administratorit të shoqërisë për pjesëmarje në ankand, ky i fundit autorizon me
prokurë të posaçme personin që do të marë pjesë në ankand. I autorizuari duhet të jetë i pajisur me
dokument origjinal të identifikimit.
I.2. Vërtetimet e kërkuara

Në përputhje me LAP, Kanditatët blerës duhet të plotësojnë kushtet për tu kualifikuar.
Për këtë. ata duhet të paraqesin dokumentat si më poshtë:
1.Një dokument që vërteton se subjekti nuk është në proçes falimentimi, lëshuar nga Zyra e
Regjistrit Tregtarë;
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2.Një dokument që vërteton se subjekti nuk është dënuar për shkelje penale, lëshuar nga Ministria e
Drejtësisë;
3. Një dokument që vërteton se subjekti nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së
prerë, që lidhet me aktivitetin profesional, e lëshuar nga Gjykata.
4. Një dokument që vërteton se kapitalet /asetet e subjektit nuk janë në duarët e përmbaruesit
gjyqësorë apo egziston një urdhër sekuestroje për to, lëshuar nga zyra e Përmbarimit;
5. Një dokument që vërteton se subjekti nuk ndodhet në ndjekje penale për një nga veprat penale të
përmendura në nenin 45, pika 1 të Ligjit të Prokurimëve Publike, lëshuar nga Prokuroria;
6. Një dokument që vërteton se subjekti i ka plotësuar detyrimet fiskale, lëshuar nga Administrata
Tatimore;
7. Një dokument që vërteton se subjekti i ka paguar detyrimet e sigurimëve shoqërore, lëshuar nga
Administrata Tatimore;
I gjithë dokumentacioni, nuk duhet të jetë lëshuar, jo më para se 3 muaj nga dita e hapjes së
ankandit
II.1.Në rastin e personave fizikë dhe Individëve
a. Kërkesën për blerje
b. Formularin e ofertës të plotësuar me vlerën përkatëse për mallin që kërkon të blihet, të
firmosur dhe vulosur me gjithë gjeneralitetet.
c. Formularin e sigurimit të ofertës lëshuar nga Banka, për pagesën e 2% të vlerës fillestare
të mallit të kërkuar.
d. Dokumentin e identifikimit, një kopje e të cilit depozitohet pranë komisionit të ankandit.
e. Mandat pagesën për blerjen e dokumentave të ankandit
II.2.Vërtetime të kërkuara për personat fizik.
1.Një dokument që vërteton se subjekti nuk është dënuar për shkelje penale, lëshuar nga Ministria e
Drejtësisë;
2.Një dokument që vërteton se subjekti nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë,
që lidhet me aktivitetin profesional, e lëshuar nga Gjykata.
I gjithë dokumentacioni, nuk duhet të jetë lëshuar, jo më para se 3 muaj nga dita e hapjes së
ankandit
III.Mungesa e njërës prej dokumentave të cituar më sipër skualifikon kërkuesin.
IV.Fiton Ofertuesi që ka vlerën më të lartë.
V. Për Ofertuesit.
1.Fituesi i ankandit, formularin e sigurimit të kontratës dhe kontratën i nënshkruan sipas nenit
nr.39 të ligjit për Ankandet. Fituesi i ankandit lidh kontratën për blerjen e objektit, pas pagesës së
plotë të vlerës së objektit me lekë.
2.Në rast se personi,që ka fituar të drejtën e blerjes së objektit nuk paguan brenda 30 ditëve nga data
e shpalljes fitues, vlerën e çmimit të arritur në ankand, ai e humbet të drejtën e blerjes, i konfiskohet
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sigurimi i ofertës, prej 2% për pjesëmarrje në ankand, si dhe humbet të drejtën, për të marrë pjesë
në ankandin , që do të zhvillohet për rishitjen e këtij objekti.
3. Pjesëmarrësi në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë për vlerën e objektit të
shpallur për shitje, nuk i kthehet 2% i vlerës fillestare, të ngurtësuar për pjesëmarrje në ankand.
Pjesmarësit e tjerë në ankand, përveç fituesit, ju kthehet 2 % i vlerës fillestare të paguar
paraprakisht.
Shënim:
1.Për të 12 artikujt gjendje në magazinat në Bulqizë dhe të skrapit në Burrel, ankandi do të
zhvillohet në total, me një lotus, me vlerë totale 621 921 lekë, pa tvsh.
2.Subjektet apo personat fizikë të interesuara për blerjen e mallit, para se të paraqiten në ankand,
kanë të drejtë të verifikojnë vendndodhjen dhe gjendjen e mallit që është i interesuar të blejë dhe
se mallrat shiten në total me një lotus dhe vlerë.

AGJENCIA E TRAJTIMIT TË KREDIVE
Agjencia e Trajtimit të Kredive, shpall për shitje me anë të procedurave të ankandit, pasuritë e
paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi të saj, të cilat u janë sekuestruar debitoreve nga Zyrat e
Përmbarimit. Ankandet për shitjen e objekteve të mëposhtme zhvillohen në Agjencinë e Trajtimit të
Kredive Tirane,
Të dhënat e objekteve dhe zhvillimi i ankandeve janë si më poshtë vijon;
Ankandi i parë me vlerë të kontabilizuar
Lloji iObjektit

Sipërfaqja
m2

Vlera fillestare
e ankandit në
lekë
10 564 364
lekë

Data dhe
Ora e
ankandit
10.11.2015
ora 14.00

Ankandi i parë me vlerë të kontabilizuar
Lloji iObjektit
Sipërfaqja Vendndodhja Vlera fillestare
m2
e ankandit në
lekë
Tokë arë me numër pasurie 1500
Golem
864 000 lekë
125/45,Zk1791 vol.9 faqe
Kavajë
53

Data dhe
Ora e
ankandit
18.11.2015,
ora 10.00

Tokë arë me sipërfaqe 7263
7263m2 me numër pasurie
4/21, Zk.2675 vol 4.faqe
190

Toke are me numer pasurie 1500
125/46,Zk1791 vol.9 faqe
54

Vendndodhja

Metallë
Durrës

Golem
Kavajë

864 000 lekë

18.11.2015,
ora 11.00

Ankandi i parë me vlerë të kontabilizuar
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Lloji iObjektit

Sipërfaqja
m2

Tokë arë me sipërfaqe 3900
3900m2 me numër pasurie
189/9, Zk.2850 vol 4.faqe
65

Agjencia e Prokurimit Publik

Vendndodhja

Pacomit
Përmet

Vlera fillestare Data dhe
e ankandit në Ora e
lekë
ankandit
03.11.2015,
920 000 lekë ora 1000

Ankandi i parë me vlerë të kontabilizuar
Lloji iObjektit
Sipërfaqja Vendndodhja Vlera fillestare
m2
e ankandit në
lekë
Apartament Banimi me 31
Lagj Çlirim
sipërfaqe 31m2 me numër
Delvinë
704 000 lekë
pasurie 467/96-4, Zk.1413
vol 2.faqe 82
Ankandi i parë me vlerë të rivlersuar
Sipërfaqja Vendndodhja Vlera fillestare
m2
e ankandit në
lekë
Zdrukthtari me 2 kate dhe 626
Tomin
3 983 636 lekë
truall me nr. pas 1/9- N 1
Peshkopi
me Vol 27 Faqe 93 Zk
2932.Nr. hip 451 datë
19.11.2013
Lloji iObjektit

Data dhe
Ora e
ankandit
03.11.2015,
ora 1500

Data dhe
Ora e
ankandit
17.11.2015,
ora 12.00

Ankandi i parë me vlerë të rivlersuar

Lloji iObjektit

Sipërfaqja
m2

Pasuria me numër 2/53 e
3143.4
llojit ;”Truall”
Pasuria me numër 84/2nd,vol 4,fq 229,zk 1197 131
(Ndërtesë)

Lloji iObjektit

Vendndodhja
Përmet
Bishqethëm
Lushnje

Vlera
Data dhe
fillestare
ora
e ankandit
e ankandit
në lekë
2 800 000 25.11.2015
lekë
Ora 15 .00
1 297 300 24.11.2015
lekë
Ora 11.00

Ankandi i dytë për herë të parë me 15% ulje
Sipërfaqja Vendndodhja Vlera fillestare Data dhe
m2
e ankandit në Ora e
lekë
ankandit
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Tokë arë me sipërfaqe 7210
7210m2 me numër pasurie
154/29, Zk.1615 vol 5.faqe
51

Agjencia e Prokurimit Publik

Fier Shegan
Lushnje

1 878
lekë

24.11.2015,
527 ora 1500

Ankandi i dytë për herë të parë me 15% ulje
Vlera
fillestare
Sipërfaqja
e ankandit
Lloji iObjektit
Vendndodhja
/m2
në lekë
Pem
Pemtore 300m2, nga kjo 300m2
truall me sip 200m2 dhe
Tr
591
600
Peshtan Berat
ndërtesë 100m2, zk 2935, 200m2
lekë
vol,2 fq.122, nr. pas 372
Nd
100m2
Magazinë me sipërfaqe
3 808 000
234m2, me nr.pas 7/78-ND- 234m2
Burrel
lekë
N5, vol 18, Fq 224, Zk 1326

Data dhe
ora
e ankandit

25.11.2015
Ora 14.00

24.11.2015
Ora 12.00

Ankandi i dytë për herë të parë me 15% ulje
Lloji iObjektit
Siperfaqja Vendndodhja Vlera fillestare
m2
e ankandit në
lekë
Truall+Ndërtesë+Fabrika e Truall
Gjorëm Laç
26 426 925
Vajit me sipërfaqe 8514m2 8514m2.
lekë
dhe ndërtesë me sipërfaqe Ndërtesë
2065.6m2 me numër pasurie 2065.6m2
153/15/1,Zk.1768
vol
13.faqe 147
Ankandi i dytë për herë të parë me 15% ulje
Vlera
fillestare
Sipërfaqja
Lloji iObjektit
Vendndodhja
e ankandit
/m2
lekë
Pasuria me numër N-7/273 e
llojit ;”Ish Baxho+reparti I 309.9
Krujë
3 028 000
pijeve alkolike ”
Tokë arë me numër pasurie
Fshati
Rinia
74/15,volumi 6,faqe 56,zona 1000
1 955 000
Durrës
kadastrale 3184 e llojit

Data dhe
Ora e
ankandit
10.11.2015,
ora 09.00

Data dhe
ora
e ankandit
11.11 .2015
Ora 13.00
11.11.2015
Ora 12.00

Ankandi i dytë për herë të parë me 15% ulje
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Sipërfaqja
m2

Vendndodhja

Truall me sipërfaqe 200m2 Tr 200m2
dhe ndërtesë 80m2 me Nd 80m2
numër pasurie 235/115,
Zk.8504 vol 18.faqe 104

Uznovë Berat

Vlera fillestare
e ankandit në
lekë
2 040 000 lekë

Data dhe
Ora e
ankandit
18.11.2015,
ora 13.00

Ankandi i dytë për herë të parë me 15% ulje

Lloji iObjektit
Ndërtesë me numër pasurie
7/204/ND Zk 1326 Vol
17.Fq 242 ”
Ndërtesë me numër pasurie
7/128/ND Zk 1326 Vol
17.Fq 164

Sipërfaqja
/m2

Vendndodhja

Vlera
fillestare
e ankandit
në lekë

Data dhe
ora
e ankandit

628

Mat

4 309 330

04.11.2015
Ora 13.00

600

Mat

4 308 480

04.11.2015
Ora 14.00

Ankandi i dytë për herë të dytë me 30% ulje
Siperfaqja Vendndodhja Vlera fillestare
m2
e ankandit në
lekë
Tokë arë me numër pasurie 8620
Helmës
4 550 000 lekë
381/1, Zk 1947 vol.1 faqe 3
Kavajë
Lloji iObjektit

Ankandi i dytë për herë të dytë me 30% ulje
Vlera
fillestare
Siperfaqja
Lloji iObjektit
Vendndodhja
e ankandit
/m2
Euro
Pasuria me numër 36/84 e
Rreth
Greth
llojit ;”Tokë arë” vol.7,Fq. 1000
13 440
Kavajë
155.zk 3175
Pasuria me numër 36/85 e
Rreth
Greth
llojit Tokë Arë.vol.7 Fq 156. 500
6720
Kavajë
zk 3175

Data dhe
Ora e
ankandit
25.11.2015,
ora 11.00

Data dhe
ora
e ankandit
24.11.2015
Ora 11.30
24.11.2015
Ora 11.30

Pronat shiten të dyja parcelat bashkë
Ankandi i dytë për herë të dytë me 30% ulje
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Lloji iObjektit

Siperfaqja
m2

Ullishte
me
sipërfaqe 1114
1114m2 me numër pasurie
119/13, Zk.1582 vol 7.faqe
136

Agjencia e Prokurimit Publik

Vendndodhja

Dushk
Lushnje

Vlera fillestare
e ankandit në
lekë
300 160 lekë

Data dhe
Ora e
ankandit
17.11.2015,
ora 13.00

Në ankand mund të marrin pjesë personat e interesuar për blerjen e këtyre objekteve, duke paraqitur
kërkesë për blerjen e objektit që është shpallur në këtë listë.
Kërkesa paraqitet në Agjencinë e Trajtimit të Kredive në Tiranë përpara se të hapet ankandi në orën
e caktuar. Kërkesat pas kësaj ore nuk pranohen.
Bashkë me kërkesën, personat e interesuar do të kenë me vete këto dokumente:
1. Dokumentin e identifikimit.
2. Mandat pagesën në vlerën 20% të vlerës fillestare të objektit që është shpallur për shitje me
ankand.
Kjo pagesë të bëhet në llogarinë bankare të ATK-së, pranë: Raiffeisen Bank në nr.0100004711,
Bankës Kombëtare Tregtare në nr. 110000353 dhe në Tirana Bank në nr. 0100-300751-100, me
kusht që kjo derdhje të jetë bërë para hapjes së ankandit.
Shenim :
1. Ankandi fillon me çmimin fillestare që është shpallur për objektin dhe fituesi shpallet ai që ofron
çmimin më të lartë.
Në rast se personi që ka marrë pjesë në ankand shpallet fitues dhe ai nuk pranon të blejë objektin
për të cilin është shpallur fitues atij nuk i kthehet shuma e derdhur prej 20 % të vlerës së objektit
dhe fitues shpallet personi që vjen pas këtij në radhë për çmimin më të lartë të ofruar. Personave të
tjerë që kanë marrë pjesë në ankand dhe nuk janë shpallur fitues, i kthehet vlera prej 20 % të
objektit që ato kanë paguar. Personi që ka bërë kërkesë për të marrë pjesë në ankand dhe nuk merr
pjesë në ankand ose tërhiqet nga ankandi pa dhënë ofertë mbi vlerën e objektit të shpallur për shitje,
i mbahet 100% e vlerës se 20% të arkëtuar për pjesmarrje në ankand.
2. Për këtë njoftim që jepet në buletin, personat e interesuar mund të marrin kontakt, në Drejtorinë e
Përgjithshme të ATK-së në Tiranë, me tel. +35542226817.
3. Objektet që vihen në shitje, janë pronë ekskluzive e ATK-së.

SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-SHA
Autoriteti shitës: SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-Sha
Adresa: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.Numër telelefoni: 04 2226027
Data e zhvillimit të ankandit: 25/11/2015.
Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e Hapur.
Objekti i Shitjes: Truall, Sipërfaqe totale 72.1 m2, nga kjo truall me sipërfaqe 72.1 m2 nga kjo
ndërtesa 55.3 m2 ,me adresë pasurie: Korçë.
Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes:
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Truall, Sipërfaqe totale 72.1 m2, nga kjo truall me sipërfaqe 72.1 m2 nga kjo ndërtesa 55.3 m2, me
numër pasurie 6/960,volumi 38, faqe 29, Zona Kadastrale 8564, me adresë pasurie Korcë, me
Çertifikatë për Vërtetim Pronësie Nr.1086447 të datës 28.08.2014 Lëshuar nga Zyra Vendore e
Rregjistrimit Të Pasurisë Së Paluajtshme Korçë.
Vlera fillestare: 970,000 (Nëntëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë.
Vendi i zhvillimit të ankandit: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.
Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 25/11/2015.
Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës
Dokumente me pagesë:
Po
x
Jo

Nëse Po
Monedha
lekë Çmimi
1000
Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga:
Formulari i njoftimit;
Kërkesa për pjesëmarrje;
Formulari i ofertës;
Ftesa për ofertë;
Formulari i njoftimit të fituesit;
Formulari i publikimit tëe njoftimit të fituesit;
Procesverbali/et i/e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatët
blerës në kopje fizike, me postë ose dorazi, në vendin e përcaktuar në dokumentet e ankandit.

SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-SHA
Autoriteti shitës: SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-Sha
Adresa: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.Numër telelefoni: 04 2226027
Data e zhvillimit të ankandit: 25/11/2015.
Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e Hapur.
Objekti i Shitjes: Tokë Arë, Sipërfaqe totale 3270 m2, me adresë pasurie Melçan - Korcë.
Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes:
Tokë Arë, Sipërfaqe totale 3270 m2, me numër pasurie 234/15,volumi 5, faqe 217, Zona
Kadastrale 2641, me adresë pasurie Melçan - Korcë, me Çertifikatë për Vërtetim Pronësie
Nr.365271 të datës 14.11.2013 Lëshuar nga Zyra Vendore e Rregjistrimit Të Pasurisë Së
Paluajtshme Korçë.
Vlera fillestare: 986,000 (Nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë) lekë.
Vendi i zhvillimit të ankandit: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.
Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 25/11/2015.
Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës
Dokumente me pagesë:
Po
x
Jo
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Nëse Po
Monedha

lekë Çmimi

1000

Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga:
Formulari i njoftimit;
Kërkesa për pjesëmarrje;
Formulari i ofertës;
Ftesa për ofertë;
Formulari i njoftimit të fituesit;
Formulari i publikimit tëe njoftimit të fituesit;
Procesverbali/et i/e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatët
blerës në kopje fizike, me postë ose dorazi, në vendin e përcaktuar në dokumentet e ankandit.

SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-SHA
Autoriteti shitës: SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-Sha
Adresa: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.Numër telelefoni: 04 2226027
Data e zhvillimit të ankandit: 25/11/2015.
Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e Hapur.
Objekti i Shitjes: Tokë Arë me Sipërfaqe totale 708 m2, me adresë pasurie: Korçë - Lumalas.
Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes:
Tokë Arë me Sipërfaqe totale 708 m2, me numër pasurie 43/62,volumi 1, faqe 130, Zona
Kadastrale 2521, me adresë pasurie Lumalas - Korcë, me Çertifikatë për Vërtetim Pronësie
Nr.714914 të datës 16.12.2013 Lëshuar nga Zyra Vendore e Rregjistrimit Të Pasurisë Së
Paluajtshme Korçë.
Vlera fillestare: 640,000 (Gjashtëqind e dyzet mijë) lekë.
Vendi i zhvillimit të ankandit: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.
Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 25/11/2015.
Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës
Dokumente me pagesë:
Po
x
Jo

Nëse Po
Monedha
lekë Çmimi
1000
Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga:
Formulari i njoftimit;
Kërkesa për pjesëmarrje;
Formulari i ofertës;
Ftesa për ofertë;
Formulari i njoftimit të fituesit;
Formulari i publikimit tëe njoftimit të fituesit;
Procesverbali/et i/e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatët
blerës në kopje fizike, me postë ose dorazi, në vendin e përcaktuar në dokumentet e ankandit.
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SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-SHA
Autoriteti shitës: SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-Sha
Adresa: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.Numër telelefoni: 04 2226027
Data e zhvillimit të ankandit: 24/11/2015.
Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e Hapur.
Objekti i Shitjes: Arë, me sipërfaqe totale 9984 m2, me adresë pasurie Sheqeras - Korçë.
Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes:
Arë, me sipërfaqe totale 9984 ( nëntë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e katër ) m2, me numër pasurie
79/2, volumi 10, faqe 183, zona kadastrale nr.3359 , me adresë pasurie ; Sheqeras-Korçë ,me
Çertifikatë për Vërtetim Pronësie Nr.1086665 të datës 28/08/2014. Lëshuar nga Zyra Vendore e
Rregjistrimit të Pasurisë Së Paluajtshme Korçë.
Vlera fillestare: 1.100.000 (një milion e njëqindmijë) lekë.
Vendi i zhvillimit të ankandit: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.
Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 24/11/2015.
Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës
Dokumente me pagesë:
Po
x
Jo

Nëse Po
Monedha
lekë Çmimi
1000
Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga:
Formulari i njoftimit;
Kërkesa për pjesëmarrje;
Formulari i ofertës;
Ftesa për ofertë;
Formulari i njoftimit të fituesit;
Formulari i publikimit tëe njoftimit të fituesit;
Procesverbali/et i/e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatët
blerës në kopje fizike, me postë ose dorazi, në vendin e përcaktuar në dokumentet e ankandit.

SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-SHA
Autoriteti shitës: SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-Sha
Adresa: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.Numër telelefoni: 04 2226027
Data e zhvillimit të ankandit: 24/11/2015.
Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e Hapur.
Objekti i Shitjes: : Arë, me sipërfaqe totale 4096 m2, me adresë pasurie Sovjan - Korçë.
Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes:
Arë, me sipërfaqe totale 4096 ( katër mijë e nëntëdhjetë e gjashtë ) m2, me numër pasurie 719/36,
volumi 12, faqe 88, zona kadastrale nr. 3496 ,me adresë pasurie ;
Sovjan-Korçë ,me
Çertifikatë për Vërtetim Pronësie Nr.714332 të datës 22/10/2013. Lëshuar nga Zyra Vendore e
Rregjistrimit të Pasurisë Së Paluajtshme Korçë.
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Vlera fillestare: 1.025.000 (Një milion e njëzet e pesë mijë) lekë
Vendi i zhvillimit të ankandit: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.
Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 24/11/2015.
Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës
Dokumente me pagesë:
Po
x
Jo

Nëse Po
Monedha
lekë Çmimi
1000
Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga:
Formulari i njoftimit;
Kërkesa për pjesëmarrje;
Formulari i ofertës;
Ftesa për ofertë;
Formulari i njoftimit të fituesit;
Formulari i publikimit tëe njoftimit të fituesit;
Procesverbali/et i/e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatët
blerës në kopje fizike, me postë ose dorazi, në vendin e përcaktuar në dokumentet e ankandit.

SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-SHA
Autoriteti shitës: SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-Sha
Adresa: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.Numër telelefoni: 04 2226027
Data e zhvillimit të ankandit: 25/11/2015.
Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e Hapur.
Objekti i Shitjes: : Arë, me sipërfaqe totale 3000 m2, me adresë pasurie Vashtemi - Korçë.
Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes:
Arë, me sipërfaqe totale 3000 ( tre mijë ) m2, me numër pasurie 264/40, volumi 5, faqe 40, zona
kadastrale nr. 3716 , me adresë pasurie ; Vashtemi-Korçë ,me Çertifikatë për Vërtetim Pronësie
Nr.714969 të datës 17/10/2013. Lëshuar nga Zyra Vendore e Rregjistrimit të Pasurisë Së
Paluajtshme Korçë.
Vlera fillestare: 840.000 (Tetëqind e dyzet mijë) lekë.
Vendi i zhvillimit të ankandit: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.
Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 25/11/2015.
Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës
Dokumente me pagesë:
Po
x
Jo

Nëse Po
Monedha
lekë Çmimi
1000
Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga:
Formulari i njoftimit;
Kërkesa për pjesëmarrje;
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Formulari i ofertës;
Ftesa për ofertë;
Formulari i njoftimit të fituesit;
Formulari i publikimit tëe njoftimit të fituesit;
Procesverbali/et i/e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatët
blerës në kopje fizike, me postë ose dorazi, në vendin e përcaktuar në dokumentet e ankandit.

SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-SHA
Autoriteti shitës: SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT FAF-Sha
Adresa: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.Numër telelefoni: 04 2226027
Data e zhvillimit të ankandit: 24/11/2015.
Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e Hapur.
Objekti i Shitjes: Arë me sipërfaqe totale 1884 m2, me adresë pasurie Pirg - Korcë.
Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes:
Arë me sipërfaqe totale 1884 m2, me numër pasurie 106/3,volume 3, faqe 49,zona kadastrale
nr.2965 me adresë pasurie Korçë - Pirg, me Çertifikatë për Vërtetim Pronësie Nr.615549 të datës
01/08/2014. Lëshuar nga Zyra Vendore e Rregjistrimit Të Pasurisë Së Paluajtshme Korçë.
Vlera fillestare: 840.000 (tetëqind e dyzetmijë) lekë.
Vendi i zhvillimit të ankandit: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.
Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 24/11/2015.
Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës
Dokumente me pagesë:
Po
x
Jo

Nëse Po
Monedha
lekë Çmimi
1000
Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga:
Formulari i njoftimit;
Kërkesa për pjesëmarrje;
Formulari i ofertës;
Ftesa për ofertë;
Formulari i njoftimit të fituesit;
Formulari i publikimit tëe njoftimit të fituesit;
Procesverbali/et i/e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatët
blerës në kopje fizike, me postë ose dorazi, në vendin e përcaktuar në dokumentet e ankandit.

GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR KORCE
1. Autoriteti shitës: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce, Rruga Nene Tereza, Korce, Tel: +355
82242725, E-mail: E-mail__ligoraq.toshi@gjykata.gov.al
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2. Data e zhvillimit të ankandit: 23.11.2015, ora 12:00
3. Lloji i procedurës standarde të ankandit: E hapur
4. Objekti i Shitjes: Autoveturë “ Volswagen Bora” në pronësi të Gjykates se Rrethit Gjyqesor
Korce.
5. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: : Autoveturë “ Volswagen Bora” e zeze, lënda djegëse
nafte, viti i prodhimit 1999( shitje per skrap + paisje makine)
6. Autoveturë jashtë përdorimit e hequr nga qarkullimi perhere, lënda djegëse nafte, viti i prodhimit
1999.
7. Vlera fillestare: 65 000(gjashtedhjet e pese mijë) lekë
8. Vendi i zhvillimit të ankandit, adresa: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce, Rruga Nene Tereza,
Korce, Tel: +355 82242725
9. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 23.11.2015, ora 12:00
10. Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentat e ankandit mund të merren pa pagesë nepermjet e-mail-it te personit te autorizuar
ligoraq.toshi@gjykata.gov.al
11. Dokumentet standarde te ankandit përbëhen nga:
Formulari i njoftimit
Kërkesa për pjesëmarrje
Formulari i ofertës
Ftesa për oferte
Formulari i njoftimit te fituesit
Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit
Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.
Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet kërkuara dorëzohen nga kandidatët blerës
ne kopje fizike, me postë ose dorazi, në vendin dhe orën e përcaktuar në dokumentet e ankandit.
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NJOFTIME FITUESI ANKANDI
UNIVERSITETI ”FAN S. NOLI”, KORÇË
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[23.10.2015]
Për: [Ramo Meçollari, Korçë]
***
Procedura e ankandit: [“Shitje burxhaku”]
Përshkrim i shkurtër i procedurës se ankandit dhe objektit te tij: Shitje burxhaku, prodhim i
Ekonomisë Didaktike Eksperimentale, njësi e Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [nr.37, datë 21/09/2015]
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. Ramo Meçollari (individ)
026486685
Emri i plotë i shoqërisë
numri i letërnjoftimit
Vlera: 36 000 (tridhjetegjashtëmijë) lekë pa TVSH.
(me numra dhe fjale)
Jane skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Nuk u skualifikua asnjë ofertues.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Ramo Meçollari, Korçë] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [36 000 (tridhjetegjashtëmijë) lekë pa TVSH] është
identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [kancelarit të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë]
kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e ankandit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 39, pika 5, të ligjit nr. 9874, datë
14.02.2008, “Për ankandin publik’, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.10.2015.
Ankesa: Nuk u paraqit asnjë ankesë.
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DREJTORIA RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT
KORÇË
NJOFTIM
-

Autoriteti Shites – Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Korce , njofton se ne
ankandin publik me nr. ref. 7/A 2015, me object shitje sipas Njoftimit per Ankand te publikuar ne
Buletinin e Njoftimeve Publike nr.38, datë 28.09.2015, faqe 187-191, të APP-së , morren pjese
kandidati/ ofertues “Martin Cenko” identifikuar me NIPT – L 54514008M si dhe ofertuesi “
“Vasillaq Terpo” identifikuar me NIPT – L54511025K.

-

Subjekti privat
“ Martin Cenko “ , rezulton i
freskuese,birra,vere,mallra
ushqimore”
ne
vlerte
nenteqindetridhjetetremije) leke me TVSH , te gjitha keto
kundervajtjeve administrative e te kaluara ne favor te shtetit ,
publike brenda 10 diteve nga publikimi i ketij njoftimi.

-

Ndersa Subjekti privat “Vasillaq Terpo” rezulton i suksesshem per lotet nr.
nr. 2 ”
tavolina,karige,frigorifer etj te perdorura” ne vlere 78800( shtatedhjetetetemije e teteqind) leke me
TVSH , te gjitha keto si mallra te konfiskuara si pasoje e kundervajtjeve administrative e te kaluara
ne favor te shtetit , dhe ftohet te lidhe kontraten e shitjes publike brenda 10 diteve nga publikimi i
ketij njoftimi

suksesshem per lotet nr. 4”Pije
73933(
shtatedhjetetremije
e
si mallra te konfiskuara si pasoje e
dhe ftohet te lidhe kontraten e shitjes

Ndersa per lotet e tjera pjesë përbërëse e objektit të shitjes së këtij ankandi, per te cilat nuk pati
ofertues njesia e ankandit i propozon Drejtuesit të Autoritetit Shitës përsëritjen e procedurave.

DREJTORIA RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT
DURRËS
Autoriteti Shitës – Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Durrës, njofton se në
Ankandin Publik me Nr.ref 10/A/2015, të zhvilluar në datë 27.10.2015, ora 1000, publikimi i të
cilit është bërë në faqen 229-231 të Buletinit të Njoftimeve Publike të datës 05.10.2015 mori pjesë
kandidati/ofertues: Subjekti fizik “Mondi Mema”.
Në përfundim të ankandit të hapur me nr.ref 10/A/2015, ofertues i suksesshëm rezulton të jetë:
Subjekti fizik “Mondi Mema” për lotet: Nr.3 “Vajra automjeti”dhe Nr.20 “Vegla pune të përdorura”
me vlerë 727.417 lekë pa tvsh ose 872.900 lekë me tvsh.
Ky subjekt ftohet të lidhi kontratën e shitjes publike brenda dhjetë ditëve nga publikimi i këtij
njoftimi. Ankesa nuk ka.
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KONTRATA TË LIDHURA ANKANDI
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ANULLIME ANKANDI
D.R.R.M.SH KORÇË
NJOFTIM
Autoritetit shites - D.R.R.M.Sh Korçë, njofton se ankandi me Nr. ref. 8/A 2015, njoftim i
publikimit te se cilit eshte botuar ne Buletinin e Njoftimeve Publike nr.40 te dates 12.10.2015 faqe
233-234 , te APP –se, parashikuar për tu zhvilluar më datë 23.10.2015, nuk u zhvullua pasi nuk u
paraqit asnje kandidat/ofertues apo i interesuar. Ne keto kushte procedura e ankandit te sipercituar
do te perseritet nga e para.

ENTI KOMBËTAR I BANESAVE
ANULLIM ANKANDI
Autoriteti Shitës, Enti Kombëtar i Banesave, njofton se në ankandin e zhvilluar më datë 26.10.2015,
ora 11.00, me object shtije: “3 lokale (ambiente shërbimi përkatësisht me sipërfaqe: nr.2 71.55
m², nr.3 41.47 m², nr.4 77.44 m²) në katin përdhe të banesës tip 83/5 të ndërtuar me fondet e
EKB-së në qytetin e Kavajës”, me vlerë fillestare të Ankandit: 53 000 (pesëdhjetëetre mijë)
lekë/m² me t.v.sh, ose 44 167 (dyzetekatër mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë/m² pa
t.v.sh, sipas publikimit të Njoftimit për Ankand, të shpallur në Buletinin e Njoftimeve Publike,
datë 24.08. 2015, nuk u paraqit asnjë ofertues.
Autoriteti Shitës, mbeshtetur në Ligjin Nr. 9874, datë 14.02.2008, “Për Ankandin Publik”, i
ndryshuar me Ligjin Nr. 10346, date 04.11.2010, “Për Ankandin Publik” dhe VKM Nr.1719, datë
17.12.2008, “Per miratimin e rregullave te Ankandit Publik, Kreu VI, pikën a, për mungesë
konkurence, anullon proçedurën e ankandit.

SHËRBIMI INFORMATIV I SHTETIT
ANULIM ANKANDI
Autoriteti Shitës, Shërbimi Informativ i Shtetit, njofton se në ankandin publik të zhvilluar me datë
21.10.2015, ora 10 00, me objekt “Shitje automjetesh(kamiona)”,
- Benz UNIMOG Kamion, nr. i shasisë: 43511510093392, viti i prodhimit: 1976,
i
çregjistruar në mënyrë të përhershme në DRSHTRR. Vlera fillestare e ankandit 600 000
lekë,
- Liaz (Saurrel) MT-6 Kamion, nr. i shasisë: TNI150261L2DA0084, Viti i prodhimit:
1986, i çregjistruar në mënyrë të përhershme në DRSHTRR. Vlera fillestare e
ankandit 600 000 lekë,
- MAN Kamion, nr. i shasisë: 02519261926, viti i prodhimit: 1975, i paregjistruar në
DRSHTRR, vlera fillestare e ankandit 600 000 lekë,
sipas publikimit të njoftimit për ankand, të shpallur në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 38, datë
28.09.2015, nuk u paraqit asnjë ofertues.
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Autoriteti shitës, mbështetur në ligjin nr.9874, datë 14.2.2008 “Për ankandin publik”, i ndryshuar,
vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1719, datë 17.12.2008, “Për miratimin e rregullave të
ankandit publik”, i ndryshuar, pika 6/a, anulon procedurën për “Mungesë konkurrence”.

SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT, FAF SH.A
1.Autoriteti shitës: SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT, FAF sh.a, Adresa: Rruga
“Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë. Numër telelefoni: 04 2226027
2.Lloji i procedurës së ankandit: ”Ankand i Hapur ”
3.Objekti ankandit: Tokë arë, me sipërfaqe totale 2120 m2, me adresë pasurie Bilisht –Devoll.
4.Vlera fillestare e ankandit: 680.000 (Gjashtëqind e tetëdhjetëmijë) lekë.
5. Data e zhvillimit te ankandit: 20/10/2015, Ora: 12:00.
6. Afati i fundit për hapjen e ofertave: 20/10/2015, Ora: 12:00.
7. Arsyet e anullimit: Mungesa e konkurencës si rezultat i mosparaqitjes të asnjë oferte
afatin e fundit të pranimit të ofertave.

deri në

8. Mbështetur në Ligjin nr. 9874 datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik” (i ndryshuar), në kreu VI
“Kushte te pergjithshme per zbatim” pika 6, germa “a”, “Mungesa e konkurences” të VKM Nr.1719
datë 17.12.2008 “Për Miratimin e Rregullave të Ankandit Publik” (i ndryshuar),

SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT, FAF SH.A
1.Autoriteti shitës: SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT, FAF sh.a, Adresa: Rruga
“Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë. Numër telelefoni: 04 2226027
2.Lloji i procedurës së ankandit: ”Ankand i Hapur ”
3.Objekti ankandit: Arë me sipërfaqe totale 2184 m2, me adresë Korçë - Vashtemi,
4.Vlera fillestare e ankandit: 700.000(shtatëqind mijë) lekë.
5. Data e zhvillimit te ankandit: 20/10/2015, Ora: 10:00.
6. Afati i fundit për hapjen e ofertave: 20/10/2015, Ora: 10:00.
7. Arsyet e anullimit: Mungesa e konkurencës si rezultat i mosparaqitjes të asnjë oferte
afatin e fundit të pranimit të ofertave.
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8. Mbështetur në Ligjin nr. 9874 datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik” (i ndryshuar), në kreu VI
“Kushte te pergjithshme per zbatim” pika 6, germa “a”, “Mungesa e konkurences” të VKM Nr.1719
datë 17.12.2008 “Për Miratimin e Rregullave të Ankandit Publik” (i ndryshuar),

SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT, FAF SH.A
1.Autoriteti shitës: SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT, FAF sh.a, Adresa: Rruga
“Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë. Numër telelefoni: 04 2226027
2.Lloji i procedurës së ankandit: ”Ankand i Hapur ”
3.Objekti ankandit: Truall, Sipërfaqe totale 1803 m2, nga kjo truall me sipërfaqe 1803 m2 nga kjo
ndërtesa 936 m2 ,me adresë pasurie Vlocishtë - Korcë.
4.Vlera fillestare e ankandit: 9,310,000 (Nëntëmilion e treqind e dhjetë mijë) lekë.
5. Data e zhvillimit te ankandit: 20/10/2015, Ora: 14:00.
6. Afati i fundit për hapjen e ofertave: 20/10/2015, Ora: 14:00.
7. Arsyet e anullimit: Mungesa e konkurencës si rezultat i mosparaqitjes të asnjë oferte
afatin e fundit të pranimit të ofertave.

deri në

8. Mbështetur në Ligjin nr. 9874 datë 14.02.2008 “Për Ankandin Publik” (i ndryshuar), në kreu VI
“Kushte te pergjithshme per zbatim” pika 6, germa “a”, “Mungesa e konkurences” të VKM Nr.1719
datë 17.12.2008 “Për Miratimin e Rregullave të Ankandit Publik” (i ndryshuar),
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TË TJERA ANKANDE
SHËRBIMI PËRMBARIMOR ZIG SHPK
SHPALLJE
(PËR SHITJEN E SENDIT TË PALUAJTSHËM NË ANKAND)

Pranë “Shërbimit Përmbarimor ZIG Shpk” në referim të Vendim Nr. 4114 Akti., të lëshuar me datë
21.07.2014 prej Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirane, eshte vënë në ekzekutim ky Urdhër, duke
regjistruar në dosjen përmbarimore Nr. 577-15 Regj, Datë 30.03.2015 kërkesen e kreditorit Banka e
Tiranes sh.a. Nipt J61924008V në lidhje me titullin ekzekutiv Kontrate Kredie Bankare Nr. K096
250706, Nr. 908 Rep., Nr. 712/1 Kol., date 25.07.2006, Shtojce Kontrate Kredie Bankare Nr.
K096/1-250706, Nr. 3020 Rep., Nr. 1789 Kol, date 27.10.2011 me palë:
Kreditor – Banka e Tiranes sh.a.Nipt J61924008V
Debitor – Petrit Shako Bocaj dtl 02.08.1953
Debitor – Zyhra Axhi Ahmet Bocaj dtl 30.08.1958
Dorezanese – Etleva Avdul Kamberaj (Fotiadhi) dtl 09.12.1982
Dorezanes – Avdul Zenel Kamberaj dtl 27.01.1942
Dorezanese – Zenepe Resul Kamberaj dtl 25.01.1947
Objekti – Kthim Shume
Me përmbushjen konform ligjit të të gjithë hapave të parashikuara dhe të kërkuara proçeduriale, si
edhe me përfundimin e afatit të fundit të procesit të ekzekutimit të detyrueshëm, parashikuar në
nenin 567 të K.Pr.Civile,
KONSTATOVA:
Se debitorët nuk i janë përgjigjur në asnjë rast detyrimit që mbartin kundrejt kreditorit, si edhe të
gjitha njoftimeve të cilat i janë bërë me dije nga përmbaruesi gjyqësor.
Lidhur sa më sipër, referuar neneve 568 dhe 570 te Kodit të Procedurës Civile, si edhe nenit 32
(pikat b.c) te Ligjit Nr.10031, Datë 11.12.2008 “Për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat” bëj
këtë
SHPALLJE:
Për shitjen ne ankand të sendit të paluajtshëm, si më poshtë treguar:
- Apartament, me numer pasurie 14/83+2-13, Vol 2, faqe 124, ZK 8603, me siperfaqe 70.48
m², me vendndodhje Rr. Sadik Zotaj, Vlore.
I cili është në pronësi të pales dorezanese Avdul Zenel Kamberaj dtl 27.01.1942, Zenepe Resul
Kamberaj dtl 25.01.1947 dhe Etleva Avdul Kamberaj Fotiadhi dtl 09.12.1982.
Hipotekat apo të drejtat reale mbi pasurinë tregohen në:
Kontrate Hipoteke Nr. 909 Rep., Nr. 713/1 Kol, date 25.07.2006 inskriptuar në emër te Banka e
Tiranes sh.a.Nipt J61924008V si kredidhënës i shumës prej 2,500,000 Leke në dobi të
kredimarrësve.
Me këtë shpallje njoftoj të gjithë të interesuarit, duke i
INFORMUAR SE:
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1. Çmimi i sendit të paluajtshëm që shitet ka vlerën e 3,200,000 (tre milion e dyqind mije)
Leke.
2. Vendi ku do të zhvillohet ankandi i shitjes së sendit ne ambjentet e Shoqerise “Shërbimi
Përmbarimor ZIG” sh.p.k, me adrese: Bulevardi “Zogu I”, Rruga “Maliq Muço” Nr.1,
Qendra e Biznesit “STAR”, Tirane.
3. Ankandi për shitjen e sendit të paluajtshëm shpallet sot dhe do të qëndrojë i publikuar deri
më datë 06.11.2015, ora 16:05.
4. Dorëzimi i kërkesave për pjesëmarrjen në ankand do të pranohen në të gjithë afatin 15-ditor
dhe procesi përfundimtar i zhvillimit të ankandit do të kryhet në datën 06.11.2015, duke u
mbyllur në orën 16.05.
5. Secili ofertues duhet të depozitojë bashke me kërkesën për pjesëmarrjen në ankand edhe
mandat pagesen ne vleren 10% te vleres fillestare te ankandit. Pagesa do te kryhet ne
llogarine bankare te Shoqerise “SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG” sh.p.k ne Banka e
Tiranes
sh.a.Nipt
J61924008V
ne
Nr.Llog.
0120312584101,
IBAN
AL49206110280000120312584101.

DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË
SHPALLJE
(PËR SHITJEN E SENDIT TË PALUAJTSHEM NË ANKANDIN II)
Pranë “Shërbimit Përmbarimor ZIG Shpk” në referim të Vendim Nr. 4123 Akti., të lëshuar me datë
18.07.2014 prej Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirane, eshte vënë në ekzekutim ky Urdhër, duke
regjistruar në dosjen përmbarimore Nr. 570-15 Regj, Datë 30.03.2015 kërkesen e kreditorit Banka e
Tiranes sh.a. Nipt J61924008V në lidhje me titullin ekzekutiv Kontrate Kredie Bankare Nr. 1956
Rep., Nr. 616/1 Kol., date 17.12.2007 me palë:
Kreditor – Banka e Tiranes sh.a.Nipt J61924008V
Debitor – Sadik Hydajet Rika dtl 07.10.1965
Debitor – Lumturi Asllan Rika dtl 29.09.1972
Hipotekues – Mereme Haxhi Sinani dtl 30.11.1942
Hipotekues – Agim Met Hidri dtl 31.10.1969
Objekti – Kthim Shume
Me përmbushjen konform ligjit të të gjithë hapave të parashikuara dhe të kërkuara proceduriale, si
edhe me përfundimin e afatit të fundit të procesit të ekzekutimit të detyrueshëm parashikuar në
nenin 567 të Kodit të Procedurës Civile, më datë 28.09.2015 eshte kryer shpallja për shitjen e sendit
të paluajtshem në pronësi te pales hipotekuese Mereme Haxhi Sinani dtl 30.11.1942 dhe Agim Met
Hidri dtl 31.10.1969. Procedura e zhvillimit të ankandit vazhdoi 15-ditë dhe përfundoi ne oren
16:00 të datës 14.10.2015.
Nga procedura e zhvillimit të ankandit si edhe nga procesverbali i datës 14.10.2015 të zhvillimit të
tij,
KONSTATOVA:
Se në të gjithë afatin 15-ditor të mbajtjes së afishimit të shitjes së sendit të paluajtshëm, ashtu si
edhe në ditën përfundimtare të zhvillimit të tij, nuk u paraqit asnjë ofertë apo ofertues, i cili do të
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paraqitej si blerës i mundshëm i këtij objekti të përcaktuar me një çmim fillestar në vlerën 16,000
(gjashtembedhjete mije) Euro.
Lidhur sa më sipër, referuar neneve 568 dhe 570 dhe 577 të Kodit të Procedurës Civile, si edhe
nenit 32 (pikat b.c) te Ligjit Nr.10031, Datë 11.12.2008 “Për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor
Privat” bëj këtë
SHPALLJE:
Për shitjen në ankand të këtij sendi të paluajtshem, si më poshtë treguar:
Apartament, me numer pasurie 2/159+1-7, Vol 2, faqe 178, me siperfaqe 71.4 m², ZK 1664, me
vendndodhje Lgj. Kastritoti, Fushe Kruje.
I cili eshte në pronësi te pales hipotekuese Mereme Haxhi Sinani dtl 30.11.1942 dhe Agim Met
Hidri dtl 31.10.1969.
Hipotekat apo të drejtat reale mbi pasurinë tregohen në:
Kontrate Hipoteke Nr. 1937 Rep., Nr. 617/1 Kol, date 17.12.2007 inskriptuar në emër te Banka e
Tiranes sh.a.Nipt J61924008V si kredidhënës i shumës prej 20,000 Euro në dobi të kredimarrësve.
Me këtë shpallje njoftoj të gjithë të interesuarit, duke i
INFORMUAR SE:
1. Çmimi i sendit të paluajtshëm që shitet ka vlerën 11,200 (njembedhjete mije e dyqind) Euro.
2. Vendi ku do të zhvillohet ankandi i shitjes së sendit ne ambjentet e Shoqerise “Shërbimi
Përmbarimor ZIG” sh.p.k, me adrese: Bulevardi “Zogu I”, Rruga “Maliq Muço” Nr.1, Qendra e
Biznesit “STAR”, Tirane.
3. Ankandi II për shitjen e sendit të paluajtshëm shpallet sot dhe do të qëndroje i publikuar deri më
datë 24.11.2015, ora 16:00.
4. Dorëzimi i kërkesave për pjesëmarrjen në ankand do të pranohen në të gjithë afatin 30-ditor dhe
procesi përfundimtar i zhvillimit të tij do të kryhet në datën 24.11.2015, duke u mbyllur në orën
16.00.
5. Secili ofertues duhet të depozitojë bashke me kërkesën për pjesëmarrjen në ankand edhe mandat
pagesen ne vleren 10% te vleres fillestare te ankandit. Pagesa do te kryhet ne llogarine bankare te
Shoqerise “SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG” sh.p.k ne Banka e Tiranes sh.a.Nipt J61924008V
ne Nr.Llog. 0120312584101, IBAN AL49206110280000120312584101.

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Tel.+ 355 4 22 77 510

https://www.app.gov.al

270/300

Buletini Nr.43, datë 02 Nentor 2015

Agjencia e Prokurimit Publik

KREU I KATËRT
Buletini
i
ofertave të qirave
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KONCESIONE / PARTNERITET
PUBLIK PRIVAT
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PROCEDURA KONKURRUESE PËR
LEJE MINERARE
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NJOFTIME TË TJERA

QENDRA SHENDETESORE E SPECIALITETEVE NR.2
Njoftim per vend te lire pune
Mbeshtetur ne VKM nr.520, date 09.06.2010 “Per disa ndryshime ne Vendimin nr. 857, date
20.12.2006, te Keshillit te Ministrave “Per Financimin e Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor
Paresor nga Skema e Detyrueshme e Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor” ndryshuar me VKM nr.
680, date 10.10.2007
Qendra Shendetesore Specialiteteve Nr.2 Tirane,shpall konkursin 3 (tre) vende te lira pune:
3 RECEPSIONISTE
Kandidatet duhet te paraqesin Brenda dates 09/11/2015 prane Q.SH.SPECIALITETEVE.Nr 2
,dokumentacionin e meposhtem:
•
•
•
•
•
•

Kerkese me shkrim per aplikim.
Curriculum vitae.
Certifikate personale me fotografi ose fotokopje te ID.
Fotokopje te diplomes se Universitetit.
Fotokopje e listes se notave e noterizuar.
Deshmi specializimi,per kurse ,trajnime apo kualifikime te tjera.

QENDRA SHENDETESORE E SPECIALITETEVE NR.2
Njoftim per vend te lire pune
Mbeshtetur ne VKM nr.520, date 09.06.2010 “Per disa ndryshime ne Vendimin nr. 857, date
20.12.2006, te Keshillit te Ministrave “Per Financimin e Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor
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Paresor nga Skema e Detyrueshme e Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor” ndryshuar me VKM nr.
680, date 10.10.2007
Qendra Shendetesore Specialiteteve Nr.2 Tirane,shpall konkursin 1 (nje) vend i lire pune:
1 SANITARE
Kandidatet duhet te paraqesin Brenda dates 09/11/2015 prane Q.SH.SPECIALITETEVE.Nr 2
,dokumentacionin e meposhtem:
•
•
•
•
•

Kerkese me shkrim per aplikim.
Curriculum vitae.
Certifikate personale me fotografi ose fotokopje te ID.
Fotokopje te diplomes se Shkolles se Mesme.
Fotokopje e listes se notave e noterizuar.

QENDRA SHENDETESORE E SPECIALITETEVE NR.2
Njoftim per vend te lire pune
Mbeshtetur ne VKM nr.520, date 09.06.2010 “Per disa ndryshime ne Vendimin nr. 857, date
20.12.2006, te Keshillit te Ministrave “Per Financimin e Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor
Paresor nga Skema e Detyrueshme e Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor” ndryshuar me VKM nr.
680, date 10.10.2007
Qendra Shendetesore Specialiteteve Nr.2 Tirane,shpall konkursin 1 (nje) vend I lire pune:
1 ARKETARE
Kandidatet duhet te paraqesin Brenda dates 09/11/2015 prane Q.SH.SPECIALITETEVE.Nr 2
,dokumentacionin e meposhtem:
•
•
•
•
•
•

Kerkese me shkrim per aplikim.
Curriculum vitae.
Certifikate personale me fotografi ose fotokopje te ID.
Fotokopje te diplomes se Fakultetit te Ekonomise.
Fotokopje e listes se notave e noterizuar.
Deshmi specializimi,per kurse ,trajnime apo kualifikime te tjera.

QENDRA SHENDETESORE E SPECIALITETEVE NR.2
Njoftim per vend te lire pune
Mbeshtetur ne VKM nr.520, date 09.06.2010 “Per disa ndryshime ne Vendimin nr. 857, date
20.12.2006, te Keshillit te Ministrave “Per Financimin e Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor
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Paresor nga Skema e Detyrueshme e Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor” ndryshuar me VKM nr.
680, date 10.10.2007
Qendra Shendetesore Specialiteteve Nr.2 Tirane,shpall konkursin 2 (dy) vende te lira pune:
2 OPERATOR
Kandidatet duhet te paraqesin Brenda dates 09/11/2015 prane Q.SH.SPECIALITETEVE.Nr 2
,dokumentacionin e meposhtem:
•
•
•
•
•
•

Kerkese me shkrim per aplikim.
Curriculum vitae.
Certifikate personale me fotografi ose fotokopje te ID.
Fotokopje te diplomes se Universitetit.
Fotokopje e listes se notave e noterizuar.
Deshmi specializimi,per kurse ,trajnime apo kualifikime te tjera.

DREJTORIA RAJONALE E FONDIT TE SIGURIMEVE TE KUJDESIT
SHENDETESOR ELBASAN
NJOFTIM PER VEND TE LIRA PUNE
Ne zbatim te VKM nr. 176 dt 29.03.2006 lutemi botoni ne buletinin e njoftimeve publike
njoftimin per vende te lire pune si me poshte:
Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor Elbasan shpall vend te lire
pune per specialistit Mjek prane Sektorit te Kujdesit Shendetesor Paresor dhe Spitalor
Kandidatet qe konkurojne per kete vend pune duhet te plotesojne keto kritere:
•
•
•
•
•

Te jete diplomuar ne Mjekesi
Te kete eksperience pune.
Te zoteroje aftesi te mira drejtuese dhe komunikuese te punoje ne grup.
Te perdore programet baze te kompjuterit.
Te zoteroje nje gjuhe te huaj

Kandidatet duhet te paraqesin keto dokumenta :
Kandidati te paraqese brenda 14 diteve nga botimi ne buletinin e APP adresen Lagja “5 Maji “
prane Maternitetit Elbasan keto dokumenta:
1. Kerkese me shkrim per punesim
2. Curriculum Vitae
3. Fotokopje e noterizuar e diplomes se shkolles se larte se bashku me listen
e notave
4. Deshmi te gjuheve te huaja
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5. Deshmi per njohuri ne kompjuter
6. Deshmi per specializime apo kualifikime te tjera te profilit
7. Librezen e Punes

SPITALI RAJONAL LEZHË
Njoftim për shpallje vende të lira pune.
Në mbështetje të urdhërit nr. 511 date 13.12.2011 “ Per kriteret e Punësimit në Shërbimin
Shëndetësor Publik” si dhe në zbatim të strukturës analitike të Drejtorisë së Spitalit Rajonal Lezhë
të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë, Drejtoria e Spitalit Lezhe shpall vende të lira pune.
pozicioni : infermier/e ne Sherbimin e Pediatrise
KËRKESA TË VEÇANTA PËR KANDIDATËT
Të ketë mbaruar studimet e larta dega INFERMIERI.
Të ketë aftësi të mira komunikuese.
Të ketë aftësi te mira për punën në grup.
Preferohet të ketë eksperiencë pune
Preferohet te njohë gjuhë të huaja
Paraqitja e dokumentave:
Kandidati/ja duhet të paraqesë në Sekretarinë e Drejtorisë Spitalit Lezhe brënda datës 16.11.2015
këto dokumenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kërkesë për aplikim
Curriculum Vitae, nr. tel. si dhe adresën e vendqëndrimit
Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe fletës së notave.
Fotokopje të noterizuar të dëshmive të kualifikimit (n.q.s ka)
Certificatë personale me fotografi/ ose kopie te kartës së Identitetit
Fotokopie e noterizuar e licensës së ushtrimit të profesionit nga Urdhëri i Infermierit.
Referencë pune (n.q.s ka qënë I punësuar) nga punëdhënësi I mëparshëm.
Vertetim nga Gjykata dhe Prokuroria mbi gjendjen gjyqesore.
Dëshmi penaliteti.
Raport mjeksore per aftesi per pune.
Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit.

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR MAT
Shpallja e Njoftimit te vendit vacant.
Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat njofton shpalljen e 1 (nje) vendi vacant per
ndihmesfarmacist.
Personat e interesuar duhet te plotesojne keto kushte:
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Te kete mbaruar arsimin Farmacist te mesem ose te larte.
Leja e Ushtrimit te Profesionit.
Deshmi penaliteti.
Te njoh gjuhe te huaj.
Te kete deshmi kompjuteri.
Vjetersi ne pune .

Kandidatet duhet te plotesoje keto dokumenta:
Kerkese me shkrim.
C.V
Fotokopje te noterizuar te diplomes dhe listes se notave.
Leja e ushtrimit te profesionit.
Vertetim nga prokuroria.
Deshmi penaliteti.
Deshmi kualifikimi.
Vjetersi ne pune .
Fotokopje e kartes se identitetin.
Raport mjeko-ligjor.
Te interesuarit do te paraqesin dokumentat Brenda dates 02.11.2015, prane zyres se
Burimeve Njerezore te mbyllura ne zarfe.

UNIVERSITETI I TIRANËS
Njoftim për vende të lira pune
Universiteti i Tiranës shpall konkursin për 1(një) vend të lirë pune për personel akademik në
Departamentin e Matematikë së Aplikuar të Fakultetit të Shkencave të Natyrës.
Kandidatët për këtë vend pune, duhet të plotësojnë këto kritere:
1.Të ketë përfunduar arsimin e lartë (me diplomë Master i Shkencave në IMI, në Fakultetin e
Shkencave të Natyrës ose diplomë të njëvlefshme me të, të marrë jashtë shtetit dhe të njohur nga
Ministria e Arsimit dhe Sporteve).
2.Të ketë mesatare të Bachelorit jo më pak se 8.
3. Të ketë mesatare të Masterit Shkencor jo më pak se 9.
4.Preferohet të jetë i orientuar nga fushat e Probabilitetit dhe Statistikës dhe të njohë softe që
përdoren në këto fusha si R, Matlab, SPSS.
5. Preferohet të ketë eksperiencë në mësimdhënie në këto fusha.
6.Preferohet të ketë të mbrojtur ose të ndjek një shkollë Dokorature në fushën e kërkur.
7. Preferohet të njohë një gjuhë të huaj perëndimore, preferohet gjuha angleze.
8.Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.
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Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit
të Tiranës, këto dokumenta:
1.Kërkesë me shkrim.
2.Curriculum Vitae.
3. Dokument identifikimi.
4. Diplomë dhe listë notash fotokopje të noterizuara të të gjithave (Bachelor dhe Master Shkencor,
Doktoraturë).
5. Vërtetimi i njohjes së diplomës të ekuivalentuar nga MAS, si diplomë, listë notash si dhe njohje
të gradave fotokopje të noterizuar (për kandidatët që kanë studiuar jashtë shtetit).
6. Dëshmi të pjesmarrjes në konferenca apo seminare, workshope, të publikimeve në revista
shkencore etj (fotokopje të noterizuara).
7. Dëshmi të gjuhëve të huaja të mbrojtura (fotokopje të noterizuara).
8. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore.
9. Dëshmi penaliteti.
10. Referenca 2(dy), nga të cilat, 1(një) duhet nga një profesor i fakultetit që është diplomuar.

Dokumentat pranohen nga data 26.10.2015-09.11.2015.
Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të
drejtëpërdrejta.
Për çdo sqarim mund të telefononi në numrin 22 584 49.

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORE
NJOFTIM
Universiteti “Ismail Qemali” Vlore, shpall konkursin per 1 (nje) vend te lire pune per personel
akademik ne Departamentin e Biologjise dhe 1 (nje) vend te lire pune ne Departamentin e
Inxhinierise Elektrike prane Fakultetit te Shkencave Teknike, per vitin akademik 2015-2016.
A. Të interesuarit për punesim ne Departamentin e Biologjise duhet të plotësojnë kriteret e
mëposhtëme:
1. Të kete domosdoshmerisht te pakten graden shkencore "Doktor"/(PhD) ne fushen e
biologjise.
2. Te mos kete patur me pare apo ne vazhdim vleresime negative te performances akademike
dhe institucionale.
3. Të ketë aftësi të mira komunikuese, të jetë i motivuar për të punuar në grup.
4. Te jetë i aftë të garantojë standartin e cilesise dhe efikasitetin ne pune.
5. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor
(vleresohet me se shumti kandidati me eksperience studimi dhe mesimdhenie ne
universitetet perendimore apo ne universitetet brenda vendit)
6. Te mos kete vepruar apo propoganduar ne veprim te prishjes se imazhit te universitetit.
7. Te plotesoje kriteret e punesimit te percaktuar ne statut dhe rregullore.
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Tel.+ 355 4 22 77 510

https://www.app.gov.al

279/300

Buletini Nr.43, datë 02 Nentor 2015

Agjencia e Prokurimit Publik

B. Të interesuarit për punesim ne Departamentin e Inxh. Elektrike duhet të plotësojnë
kriteret e mëposhtëme:
1. Të kete te pakten diplomen “Master i Shkencave” ose ekuivalente me te ne fushen e
Inxhinierise Elektrike.
2. Te mos kete patur me pare apo ne vazhdim vleresime negative te performances akademike
dhe institucionale.
3. Të ketë aftësi të mira komunikuese, të jetë i motivuar për të punuar në grup.
4. Te jetë i aftë të garantojë standartin e cilesise dhe efikasitetin ne pune.
5. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor
(vleresohet me se shumti kandidati me eksperience studimi dhe mesimdhenie ne
universitetet perendimoreapo ne universitetet brenda vendit)
6. Te mos kete vepruar apo propoganduar ne veprim te prishjes se imazhit te universitetit.
7. Te plotesoje kriteret e punesimit te percaktuar ne statut dhe rregullore.
8. Te plotesoje kriteret e miratuara me Vendimin nr. 03, date 09.01.2015 te Senatit Akademik
"Per miratimin e kritereve te perzgjedhjes dhe procedurat e konkurimit dhe vleresimit te
kandidateve per personel akademik me kohe te plote, ne Universitetin "Ismail Qemali"
Vlore".
C. Aplikimi per te gjithe te interesuarit duhet te shoqerohet me dokumentacionin e
mëposhtëm:
1. Formularin e aplikimit për personel akademik i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit
të universitetit në adresën www.univlora.edu.al, ose të tërhiqet dorazi në zyrën e Degës së
Burimeve Njerëzore të Universitetit “Ismail Qemali” Vlore;
2. Fotokopje të diplomës, të noterizuar;
3. Fotokopje të çertifikatës së notave të noterizuar;
4. Fotokoje të dëshmive kualifikimi të ndryshme, të noterizuara;
5. Fotokopje të artikujve shkencorë të publikuar në revista ndërkombëtare
profesionale,shkencore ose punime të tjera;
6. Fotokopje të pasaportës ose të një dokumenti identifikimi;
7. Deklaratë nga kandidati aplikues për gjëndjen gjyqësore dhe konfliktin e interesit;
8. Preferohen dhe tre letra vleresimi (jo domosdoshmerisht), nga vleresues me grada dhe tituj,
njeri prej te cileve duhet te kete te pakten titullin Profesor i Asociuar ose PhD apo Profesor
nga universitete perendimore ose te huaja te njohura.
Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të shoqërohen
me çertifikatën e njehsimit, bazuar ne nenin 92 te ligjin nr. 80/2015 "Për Arsimin e Lartë dhe
Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte në Republikën e Shqipërisë"
D. Afati i fundit i pritjes aplikimeve ështëderi ne daten 03 Nentor 2015. Njoftimi shpalljet ne
website zyrtar dhe ne vendet e njoftimeve ne universitet.
E. Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën;
Universiteti “Ismail Qemali”
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Fakulteti:___________________________
Departamenti:_______________________
Sheshi “Pavaresia” Skele-Vlore
F. Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi.
G. Proçedura e konkurimit fillon menjëherë pas publikimit te vendit te lire te punes dhe perzgjedhja
do të zhvillohet sipas percaktimeve ne Statutin dhe Rregulloren e Universitetit “Ismail Qemali”
Vlore. Ne fazen e pare do te behet vleresimi i dosjeve dhe ne fazen e dyte do te jete intervista.

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KRUJE
NJOFTIM PER VENDE TE LIRE PUNE
Mbeshtetur ne Urdherin e Ministrit te Shendetesise nr.511 date 13.12.2011 ”Per Kriteret e
Punesimit ne Sherbimin Shendetesor Publik” , Drejtoria e SHERBIMIT SPITALOR KRUJE
,shpall 1 vend te lire pune :
Specialist/e Page-Evidence
KRITERET KRYESORE TE PUNESIMIT
•
•
•
•
•

Te kete perfunduar arsimin e larte ne Fakultetin e Ekonomise per Ekonomi, ne nje
nga universitetet e akredituara nga Ministria e Arsimit.
Perben avantazh per kandidatet Master ne Fakultetin e Ekonomise dhe cdo kualifikim
tjeter ne fushen e ekonomise, te perfunduara ne nje nga universitet e akredituara nga
Ministria e Arsimit.
Perparesi ka te jete banor i zones.
Eksperienca ne pune eshte avantazh.
Te jete komunikues dhe i afte te punoje ne grup.

KANDIDATET DUHET TE PARAQESIN KETO DOKUMENTA
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerkese me shkrim per aplikim.
Curriculum-Vitae.
Fotokopje e kartes se Identitetit .
Diploma sebashku me listat e notave (fotokopje e noterizuar).
Vertetim I gjuheve te huaja (nese ka).
Deshmi kualifikimi (nese ka ).
Vertetim banimi.
Reference pune (nese ka).

Afati i dorezimit te dokumentave : 5(pese) dite pas publikimit te njoftimit , prane Drejtorise
se Sherbimit Spitalor Kruje, te mbyllura ne zarf.

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KRUJE
NJOFTIM PER VENDE TE LIRE PUNE
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Mbeshtetur ne Urdherin e Ministrit te Shendetesise nr.511 date 13.12.2011 ”Per Kriteret e
Punesimit ne Sherbimin Shendetesor Publik” , Drejtoria e SHERBIMIT SPITALOR KRUJE
,shpall 1 vend te lire pune :
Infermier/e
KRITERET KRYESORE TE PUNESIMIT
•
•
•
•

Te kete perfunduar arsimin e larte per Infermieri ne nje nga universitetet e
akredituara nga Ministria e Arsimit.
Perparesi ka te jete banor i zones.
Eksperienca ne pune eshte avantazh.
Te jete komunikues dhe i afte te punoje ne grup.

KANDIDATET DUHET TE PARAQESIN KETO DOKUMENTA
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerkese me shkrim per aplikim.
Curriculum-Vitae.
Fotokopje e kartes se Identitetit .
Diploma sebashku me listen e notave (fotokopje e noterizuar).
Leje e ushtrimit te profesionit Infermier (fotokopje e noterizuar).
Deshmi kualifikimi (nese ka ).
Vertetim banimi.
Reference pune (nese ka).

Afati i dorezimit te dokumentave : 5(pese) dite pas publikimit te njoftimit , prane Drejtorise
se Sherbimit Spitalor Kruje, te mbyllura ne zarf.

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KRUJE
NJOFTIM PER VENDE TE LIRE PUNE
Mbeshtetur ne Urdherin e Ministrit te Shendetesise nr.511 date 13.12.2011 ”Per Kriteret e
Punesimit ne Sherbimin Shendetesor Publik” , Drejtoria e SHERBIMIT SPITALOR KRUJE
,shpall 1 vend te lire pune :
Shofer
KRITERET KRYESORE TE PUNESIMIT
•
•
•
•
•

Te kete perfunduar arsimin e mesem ose shkolle te mesme profesionale.
Te zoteroje Leje Drejtimi, kategoria D.
Perparesi ka te jete banor i zones.
Eksperienca ne pune eshte avantazh.
Te jete komunikues dhe i afte te punoje ne grup.
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KANDIDATET DUHET TE PARAQESIN KETO DOKUMENTA
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerkese me shkrim per aplikim.
Curriculum-Vitae.
Fotokopje e kartes se Identitetit .
Deftesa sebashku me listen e notave (fotokopje e noterizuar).
Fotokopje e noterizuar e Lejes se Drejtimit, brenda afateve te vlefshmerise.
Deshmi kualifikimi (nese ka ).
Vertetim banimi.
Reference pune (nese ka).

Afati i dorezimit te dokumentave : 5(pese) dite pas publikimit te njoftimit , prane Drejtorise
se Sherbimit Spitalor Kruje, te mbyllura ne zarf.

UNIVERSITETI " FAN S . NOLI " KORÇË
NJOFTIM
Bazuar në Ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në
institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” neni 64 dhe Statutin e Universitetit, neni
47 pikat 1 e 2; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë shpall konkurs për personel akademik si më poshtë
:
A- Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane
1. Personel akademik në fushën e Fizikës, Departamenti i Matematikës, Informatikës dhe
Fizikës (një vend)
Kriteret që duhet të plotësojë kandidati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kritere të përgjithshme
Të jetë i diplomuar në fushën përkatëse.
Të ketë notë mesatare të përgjithshme të studimeve universitare mbi 8,5
Të ketë diplomë “Master shkencor” në fushën përkatëse me notë mesatare mbi 8,5 ose të
ketë përfunduar shkollën doktorale.
Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.
Kritere të veçanta
Preferohen kandidatët me gradë ose titull shkencor.
Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare dhe të mëtejshme në
universitete të njohura jashtë vendit.
Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet me medalje ari.
Të ketë përvojë në mësimdhënie mbi 3 vjet.
Të ketë dëshmi për mbrojtjen e gjuhëve të huaja nga UT ose nga institucione të tjera
ndërkombëtare.
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Të dokumentojë pjesmarrje në veprimtari shkencore si dhe botime të ndryshme, preferohen
botimet jashtë vëndit.
Të ketë referenca pune për rezultate të larta nga punëdhënësi i fundit.
Preferohen kandidatë me eksperiencë si lektor jashtë vendit.

Të gjithë kandidatët për personel akademik duhet të dorëzojnë brenda dy javësh nga publikimi i
këtij njoftimi dokumentacionin e mëposhtëm :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kërkesë me shkrim për aplikim për vendin e punës.
Curriculum vitae.
Fotokopje të diplomave dhe listat e notave të noterizuara.
Dokument identifikimi.
Diplomë të gjuhës së huaj, kompjuterit e kualifikime të tjera, të noterizuar.
Fotokopje të librezës së punës ose vërtetime për punën e kryer më parë, n.q.se ka.
Vlerësime të punëdhënësit ku ka qënë i punësuar më parë.
Vërtetim mbi gjëndjen gjyqësore. (Dëshmi penaliteti)
Deklaratë nga kandidati aplikues për konfliktin e interesit.
Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të
shoqërohen me çertifikatën e njehsimit, bazuar ne nenin 92 pika 3 të Ligjit nr. 80/2015 datë
22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në
Republikën e Shqipërisë

Dokumentat do të dërgohen në rrugë postare në adresën Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, Shëtitore
“Rilindasit”.
Përveç konkurrimit me dosje kandidati do t’i nënshtrohet intervistimit para komisionit të vlerësimit.
Shpallja e fituesve do të bëhet brenda një jave nga përfundimi i dorëzimit të dokumentacionit.

UNIVERSITETI I TIRANËS
Njoftim për vende të lira pune
Universiteti i Tiranës shpall konkursin për 1(një) vend të lirë pune për personel akademik në
Departamentin e Matematikë së Aplikuar të Fakultetit të Shkencave të Natyrës.
Kandidatët për këtë vend pune, duhet të plotësojnë këto kritere:
1.Të ketë përfunduar arsimin e lartë (me diplomë Master i Shkencave në IMI, në Fakultetin e
Shkencave të Natyrës ose diplomë të njëvlefshme me të, të marrë jashtë shtetit dhe të njohur nga
Ministria e Arsimit dhe Sporteve).
2.Të ketë mesatare të Bachelorit jo më pak se 8.
3. Të ketë mesatare të Masterit Shkencor jo më pak se 9.
4.Preferohet të jetë i orientuar nga fushat e Probabilitetit dhe Statistikës dhe të njohë softe që
përdoren në këto fusha si R, Matlab, SPSS.
5. Preferohet të ketë eksperiencë në mësimdhënie në këto fusha.
6.Preferohet të ketë të mbrojtur ose të ndjek një shkollë Dokorature në fushën e kërkur.
7. Preferohet të njohë një gjuhë të huaj perëndimore, preferohet gjuha angleze.
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8.Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit
të Tiranës, këto dokumenta:
1.Kërkesë me shkrim.
2.Curriculum Vitae.
3. Dokument identifikimi.
4. Diplomë dhe listë notash fotokopje të noterizuara të të gjithave (Bachelor dhe Master Shkencor,
Doktoraturë).
5. Vërtetimi i njohjes së diplomës të ekuivalentuar nga MAS, si diplomë, listë notash si dhe njohje
të gradave fotokopje të noterizuar (për kandidatët që kanë studiuar jashtë shtetit).
6. Dëshmi të pjesmarrjes në konferenca apo seminare, workshope, të publikimeve në revista
shkencore etj (fotokopje të noterizuara).
7. Dëshmi të gjuhëve të huaja të mbrojtura (fotokopje të noterizuara).
8. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore.
9. Dëshmi penaliteti.
10. Referenca 2(dy), nga të cilat, 1(një) duhet nga një profesor i fakultetit që është diplomuar.

Dokumentat pranohen nga data 02.11.2015-16.11.2015.
Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të
drejtëpërdrejta.
Për çdo sqarim mund të telefononi në numrin 22 584 49.

OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË
ELEKTRIKE (OSHEE SH.A.)
Njoftim për Tender të Hapur Ndërkombëtar (ICB)
Ftesë për Ofertë
Tetor 05, 2015
Republika e Shqipërisë
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a.)
Projekti i Rimëkëmbjes së Sistemit Energjitik
Komponenti 2
Përshkrimi: "Blerje e Shtyllave Beton Arme Centrifugale për linjat TU për Operatorin e
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a.)"
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Kredia e IBRD : 8429-AL
Projekti ID No. 144029
(IFB-PRP-G-ICB-6)
1.Republika e Shqipërisë ka marrë një kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim
për mbulimin e kostove të “ Projektit për Rimëkëmbjen Energjitike “/ Komponenti 2 “ Përmirësimi
i Infrastukturës së Shpërndarjes “ dhe një pjesë të kësaj kredie do e përdorë për pagesën e
marrëveshjes(ve) që do rezultojë nga kjo Ftesë për Ofertë : "Blerje e Shtyllave Beton Arme
Centrifugale për linjat TU për Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a.)"
2. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a.), fton ofertuesit e interesuar të
paraqesin ofertat e tyre për tenderin "Blerje e Shtyllave Beton Arme Centrifugale për linjat TU për
Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sha)" që përfshin :
No

Përshkrimi

Njësia

Sasia

1
2

Shtylla Betoni me gjatësi 9m ; ( 9/6 kN )
Shtylla Betoni me gjatësi 9m ; ( 9/15 kN )

copë
copë

6.700
3.300

3. Tenderi do të zhvillohet sipas procedurave të Tenderit të Hapur Ndërkombëtar sic specifikohet në
Udhëzimet e Bankës Botërore “ Prokurimi i Mallrave, Punëve dhe Shërbimeve të Konsulencës nën
kreditë &grantet e IBRD dhe IDA nga Huamarrësit e Bankës Botërore e Janarit të vitit 2011 dhe e
rishikuar në Korrik 2014 (“ Udhëzuesit e Prokurimeve”), dhe është i hapur për të gjithë ofertuesit e
kualifikueshëm sic përcaktohet në Udhëzuesin e Prokurimeve. Përvec kësaj, ju lutem referohuni
paragrafeve 1.6 dhe 1.7 të cilat përcaktojnë politikat e Bankës Botërore për konfliktin e interesit.
4.
Ofertuesit e Interesuar mund të marrin informacione më të hollësishme nga Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a.)/ Njësia e Implementimit të Projekteve dhe të
shqyrtojnë dokumentat e tenderit në adresën e mëposhtme nga ora 9.°° deri në orën 16.°° nga e
Hëna në të Premte.
Në vëmëndje të :Koordinatorit të PIU/OSHEE
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a.)
Njësia e Implementimit te Projekteve,
Rruga: “Andon Zako Cajupi”, Pallati Conad , Kati I Tretë,Tirana, Albania
Tel: +355 069 41 46 111
E-mail: arian.hoxha@oshee.al
5.
Seti i plotë i dokumentave të tenderit në Anglisht mund të blihet nga ofertuesit e interesuar
me dërgimin e një aplikimi të shkruar në adresën e mëposhtme dhe me kryerjen e një pagese të
pakthyeshme prej 10.000 ALL ose ekuivalenten në monedha të tjera. Metoda e pagesës do jetë duke
depozituar shumën e mësipërme në numrin e llogarisë që jepet më poshtë :
Banka :
_____________CREDINS BANK_______________________
Emri :
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
Njësia e Implementimit të Projektit/Komponenti 2
Kodi i Institucionit: ____1094901
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Llogaria : _ AL94 2121 1016 0000 0000 0068 8286__________________
Dokumentat mund të dërgohen pas një kërkese zyrtare me shkrim, me shërbimin postar, pas marrjes
me fax të pagesës për dërgimin me postë, nëse ky shërbim është kërkuar paraprakisht nga ofertuesi
për në vendin e tij. Huamarrësi nuk mban asnjë përgjegjësi për dërgesën në rastin e një kërkese të
tillë.
6.
Ofertat duhet të dorëzohen përpara ose deri në orën 10.30 am (sipas orës lokale) të datës 19 /
Nëntor / 2015. Ofertat në mënyrë elektronike nuk lejohen. Ofertat që sillen më vonë se ora dhe data
e caktuar nuk do të pranohen. Ofertat do të hapen publikisht në praninë e përfaqësuesve të caktuar
të ofertuesve dhe të gjithë atyre që dëshirojnë të marrin pjesë, në adresën e mëposhtme në orën
10.30 am (sipas orës lokale) të datës 19 / Nëntor / 2015.
7.
Të gjithë ofertat duhet të shoqërohen nga Formulari i Sigurimit të Ofertës në vlerën e 45.000
USD ose shuma ekuivalente në një monedhë lehtësisht të konvertueshme.
8. Adresa(at) referuar sa më sipër është ( janë ) :
Në vëmëndje të :Koordinatorit të PIU/OSHEE ;
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a.);
Njësia e Implementimit të Projektit ;
Rruga: “Andon Zako Cajupi”, Pallati Conad , Kati Tretë, Tirana, Albania
Tel: +355 069 41 46 111 ;
E-mail: arian.hoxha@oshee.al ;

BANKA E SHQIPËRISË
Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Realizimi i shërbimit vjetor të
komunikimit me fibër të zezë midis dhomave të serverëve “kompleksi Halili - X-88“, (lidhja back
up)”.
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1.260.000
Lekë”.
Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të
Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A,
Tiranë, Tel. 042419411, çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e
një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht
pagesën e pakthyeshme prej 1.000 Lekë, në Sektorin e Financës të Bankës së Shqipërisë, që
ndodhet në adresën: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A.
Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 18 Nëntor 2015, ora 11.00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

MINISTRIA E BUJQËSISË,
ZHVILLIMIT RURAL DHE
ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE
Shpallje për pjesëmarrje në konkurim publik
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Në zbatim të ligjit Nr. 64/2012, datë 31.05.2012 ”Për Peshkimin”, të Rregullores Nr. 2, datë
10.12.2014“Për përcaktimin e proçedurave për pajisjen me leje dhe të konkurimit publik për
ushtrimin e veprimtarisë së akuakulturës tokësore dhe ujore”, të VKM-së Nr 712, datë 31.07.2013
“Për përcaktimin e procedurave të konkurimit publik për të drejtën e peshkimit në ujërat e
brendshme të Republikës së Shqipërisë” të Urdhërit të Ministrit Nr. 204, datë 29.04.2014 “Për
ngritjen e Komisionit të Shqyrtimit të Lejeve të Peshkimit”, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural
dhe Administrimit të Ujërave, shpall pjesëmarrjen në konkurim publik për zhvillimin e aktivitetit të
akuakulturës në zonat e mëposhtme:
Data e konkurimit 18.11.2015, ora 11.00
LISTA E OBJEKTEVE UJORE PËR KONKURIM
Nr.

Zona:
Rrethi/Qarku

1

Elbasan

2

Elbasan

Objekti ujor

Lloji i aktivitetit

Koordinatat

Ujëmbledhësi
Seferan,
Belsh
Ujëmblëdhësi "Forca e
Xhepit", Dushk, Belsh

Ripopullim dhe peshkim
Ripopullim dhe peshkim
Ripopullim dhe peshkim

3

Elbasan

Liqeni Mullijza 2
Ripopullim dhe peshkim

4

Elbasan

Ujëmbledhësi Prrenjas

5

Elbasan

Liqeni i Kamnecit

Ripopullim dhe peshkim
Ripopullim dhe peshkim
6

Elbasan

Ujëmbledhësi Gjoli I Priftit
Ripopullim dhe peshkim

7

Elbasan

Ujëmbledhësi Ulëz

8

Elbasan

Ujëmbledhësi Ulëz 1, Belsh,
Elbasan

Ripopullim dhe peshkim
Ripopullim dhe peshkim

9

Durrës

Ujëmbledhësi Shkallnurë
Ripopullim dhe peshkim

10

Durrës

Ujëmblëdhesi i Rrashbullit

11

Durrës

Ujëmbledhësi Fllakës

Ripopullim dhe peshkim
Ripopullim dhe peshkim
12

Durrës

Ujëmbledhësi Likneshës

13

Durrës

Ujëmbledhësi
Likmetaj, Ishëm

14

Durrës

15

Tiranë

16
17

Qerreti-

Ripopullim dhe peshkim
Ripopullim dhe peshkim

Tiranë

Liqeni I Bubqit
Rezervuari
Sauk
(Xhebrahimeve)
Ujëmbledhësi "Gjokaj 1",
Vorë

Tiranë

Ujëmbledhësi "Gjokaj 2",

Ripopullim dhe peshkim

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Vorë
18

Tiranë

Ujëmbledhësi Mucaj

Ripopullim dhe peshkim

19

Tiranë

Ripopullim dhe peshkim

20

Tiranë

21

Tiranë

22
23

Tiranë
Tiranë

Ujëmbledhësi Picar
Ujëmbledhësi
Vogël,
Sharrës
Ujëmbledhësi
Beshë,
Zallbastar
Ujëmbledhësi i Sharkës,
Prezë
Liqeni Gërdec

24

Tiranë

Liqeni Kus
Laguna e Kunes, Njësia
Merxhan

Ripopullim dhe peshkim

25
26

Lezhë
Vlorë

Ujëmbledhësi Oshtimë

Ripopullim dhe peshkim
Ripopullim dhe peshkim
Ripopullim dhe peshkim
Ripopullim dhe peshkim

Peshkim artizanal me dajlan
Ripopullim dhe peshkim
Akuakulturë intenstive

Vlorë

Gjiri Raguzës, Karaburun,
Orikum

27
28

Ujëmbledhësi Ullinjas
Rezervuari I Gramshit

Ripopullim dhe peshkim

29

Berat
Lushnje

30

Lushnje

Rezervuari I Golemit

Ripopullim dhe peshkim

31

Divjakë
Divjakë

Peshkim artizanal
Akuakulturë ekstensive

35

Korcë
Pogradec

Strugat e Kripura
Godulla e Karavastasë
Rezervuari
Petrushë,
Podgorie
Ujëmbledhësi i Llapanicës,
Devoll
Liqeni Strobcke 1

36

Pogradec

Luadhi I Celos

Ripopullim dhe peshkim

37

Gjirokastër

Ujëmbledhësi Gjatit

Ripopullim dhe peshkim

32
33
34

Korcë

Sarandë
38

Sarandë

Gjiri I
Sarandë

Hartës,

40º22’.49’’N
40º22’.53’’N
40º22’.53’’N

Ripopullim dhe peshkim
Ripopullim dhe peshkim
Ripopullim dhe peshkim

Akuakulturë intensive

Sipërfaqe detare

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

40º22’.49’’N

Ripopullim dhe peshkim

Bashkia

39

X
Y.(1)019º24’.36’’E
X
Y.(2)019º24’.42’’E
X
Y.(3)019º24’.36’’E
X
Y.(4)019º24’.42’’E

Akuakulturë
midhjesh
Tel.+ 355 4 22 77 510

ekstensive

X
39º47’19.72’’N
Y
20º00’03.79’’E
X
39º47’18.49’’N
Y19º59’43.08’’E
X 39º47’05.80’’N
Y19º 9’
46.11’’E
X
39º47’07.11’’N
Y20º00’07.22’’E
X
39º43’14.54’’N
Y19º
59’10.30’’E
X
39º43’17.12’’N
Y19º
59’06.37’’E
X
39º43’09.73’’N
Y19º59’08.16’’E
X
39º43’11.96’’N
Y
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19º59’03.96’’E

Sarandë

Sipërfaqe detare

40

Sarandë

Liqeni i Butrintit

Akuakulturë
midhjesh

ekstensive

Akuakulturë
midhjesh

ekstensive

41

X
39º43’00.84’’N
Y19º59’07.91’’E
X
39º42’56.51’’N
Y19º59’06.55’’E
X
39º42’57.91’’N Y19º59’01.70’’E
X
39º43’03.96’’N
Y19º59’03.25’’E
39º 47’48.78’’ N 20º02’ 27.14’’
E
39º47’48.90’’ N
20º02’35.77’’
E
39º47’48.83’’ N 20º02’ 27.44’’
E
39º47’44.10’’ N
20º02’36.30’’
E

MINISTRIA E BUJQËSISË,
ZHVILLIMIT RURAL DHE
ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE
Nr._________ Prot.

Tiranë, më ___.___.2015

VENDIM

Në zbatim të nenit 52, pika 1 të ligjit Nr. 64/2012, datë 31.05.2012 ”Për Peshkimin”, të VKM Nr.
712, datë 31.07.2013 “Për përcaktimin e procedurave të konkurimit publik për të drejtën e
peshkimit në ujërat e brendshme të Republikës së Shqipërisë, dhe të Urdhërit të Ministrit Nr.204,
datë 29.04.2014 “Për ngritjen e Komisionit të Përhershëm për vlerësimin e kërkesave të paraqitura
për konkurim publik për zhvillimin e aktivitetit të peshkimit në ujërat e brendshme dhe
akuakulturës”, të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave,
Komisioni i Përhershëm i Vlerësimit të Kërkesave të paraqitura për konkurim publik, në datën
13.10.2015, për zhvillimin e aktivitetit të akuakulturës në ujërat e brendshme dhe ato detare, midis
subjekteve të paraqitur në këtë konkurimim publik,
V E N D O S I:
Të shpallë vlerësimin me pikë të subjekteve konkuruese si më poshtë:
N
R.

Subjekti

Nr.
Prot

Objekti Ujor

Lloji i aktivitetit

Pikët

1.

-

-

Ujëmbledhësi Ulëz, Belsh

Ripopullim dhe Peshkim

Nuk u paraqit
asnjë
konkurent

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Ripopullim dhe Peshkim

Nuk u paraqit
asnjë
konkurent

Ripopullim dhe Peshkim

47 pikë

Ripopullim dhe Peshkim

44 pikë

Ripopullim dhe Peshkim
Ripopullim dhe Peshkim
Ripopullim dhe Peshkim

62 pikë
45 pikë
40 pikë

Ripopullim dhe Peshkim

75 pikë

Ripopullim dhe Peshkim

60 pikë

Peshkim artizanal lagunor

61 pikë

7825

Ujëmbledhësi Civiles, Elbasan
Ujëmbledhësi Gjoli I Kërnicës,
Fier
Ujëmbledhësi Manastirit, Berat

Ripopullim dhe Peshkim

-

-

Ujëmbledhësi Cycen, Berat

Ripopullim dhe Peshkim

60 pikë
Nuk u paraqit
asnjë
konkurent

13

-

-

Ujëmbledhësi
Mallakastër

Ripopullim dhe Peshkim

14

“Mbjeshova 2011”

Ujëmbledhësi Syzes, Berat,

Ripopullim dhe Peshkim

15

-

Ujëmbledhësi Kras, Tepelenë

Ripopullim dhe Peshkim

16

-

Ujëmbledhësi
Tiranë

Ripopullim dhe Peshkim

17

-

Ujëmbledhësi Zallherë 1, Tiranë

Ripopullim dhe Peshkim

18

-

Ujëmbledhësi Okshtunit, Lekaj,
Kavajë

Ripopullim dhe Peshkim

19

-

Ujëmbledhësi
Zallbastar,Tiranë

Ripopullim dhe Peshkim

20

-

Ujëmbledhësi
Tiranë

21

-

Ujëmbledhësi Gjokaj, Vorë, Tiranë

Ripopullim dhe Peshkim

22

-

Ujëmbledhësi Picar, Tiranë

Ripopullim dhe Peshkim

23

-

Ujëmbledhësi Mucaj, Tirane

Ripopullim dhe Peshkim

2.

-

-

3.

Fatos Pepa

7815

4

Mifaret Zekthi

7822

5
6
7

Hajrie Kuqja
Bajram Uruçi
Gaznmend Meta

7816
7822
7827

8

Hysni Zena

7818

9

Adelina Tafani

7819

10

”CITADELA”sh.p.k.

11

“Mbjeshova 2011”

12

Ujëmbledhësi
Elbasan

Ulëz

1,

Belsh,

Ujëmbledhësi Gjoli I Gjatë,
Elbasan
Ujëmbledhësi Gjoli I Gjatë,
Elbasan
Ujëmbledhësi Omllit, Elbasan
Ujëmbledhësi Prroi Zi, Elbasan
Liqeni Metaj, Elbasan
Liqeni Mulliz 1 Elbasan

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave

Qereshnik,

Sharkës,

Prezë,

Beshë,

Vogël,

Sharrës,

Tel.+ 355 4 22 77 510

Ripopullim dhe Peshkim

https://www.app.gov.al

Nuk u paraqit
asnjë
konkurent
60 pikë
Nuk u paraqit
asnjë
konkurent
Nuk u paraqit
asnjë
konkurent
Nuk u paraqit
asnjë
konkurent
Nuk u paraqit
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24

”NAFA”sh.p.k.

7837

Liqeni Bizës, Tiranë

Ripopullim dhe Peshkim

25

Loardi Lekaj

7838

Kepi I Rodonit, Durrës,

Ripopullim dhe Peshkim

53 pikë

26

-

Peshkim artizanal

Anullohet

27

-

Ripopullim dhe Peshkim

Anullohet

28

-

29

-

30

Alfred Salla

31

-

Struga e Zezë, Këneta e
Karavastasë
Ujëmbledhësi Verlen, Hocisht,
Devoll, Korçë
Rezervuari Pretushë, Podgorie,
Korçë,
Ujëmbledhësi
Llapanicës,
Trestenik, Devoll, Korçë
Ujëmbledhësi Treganit, Elbasan

-

7842

Liqeni Bubqit, Durrës

Ripopullim dhe Peshkim
Ripopullim dhe Peshkim
Ripopullim dhe Peshkim
Ripopullim dhe Peshkim

60 pikë

Anullohet (për
tu rishpallur
Anullohet (për
tu rishpallur
55 pikë
Nuk u paraqit
asnjë
konkurent

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Sp. Lushnje
Sp. Fier
Sp.Ballsh
Sp. Berat
Sp. Kucove
Sp. Skrapar
Sp. Kolonje
Sp. Vlore
Sp. Sarande
Sp. Gjirokaster
Sp. Tepelene
Sp. Permet
Sp. Korce
Sp. Gramsh
Sp. Peqin
Sp. Diber
Sp. Mat
Sp. Kukes
Sp. Tropoje

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

1
1
1

2
1
1
5

1
1

1
1
1
2
1

1
1
1

2
3

1

3

2
1
1

1
1
2

1

1
1
2

1

Imazheri

Neurologji

Pediatri

Kardiologji

An.-Rean.

Obs-Gjin.

Kirurgji

Institucioni

Vendet e lira te punes per mjek specialist

2
1
1
1
1

1
1
1
1

1
2
1

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave
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Sp. Shkoder
Sp. Lezhe
Sp. Has
Sp. Devoll
Sp. Mirdite

1

Totali

16

1
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1
1

2
1

1
1
1

1
14

11

12

21

9

7

Për vendet e lira në shërbimet spitalore për të kontraktuar me mjekë specialist.
Në Vendimin Nr. 685, datë 29.07.2015, të Këshillit të Ministrave “Për një ndryshim në VKM Nr.
932, datë 29.12.2015 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e
detyrueshme e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, për vitin 2015”, në gërmën “a”, të
pikës 1, shprehet se për raste të vecanta të mungesës së mjekut specialist në shërbime Spitalore
Ministri i Shëndetësisë brenda numrit të përgjithshëm të personelit spitalor, urdhëron kontraktimin
për një periudhë të caktuar të mjekëve specialist . Këta mjekë të specialiteteve të ndryshme përvec
pagës trajtohen financiarisht e një bonus në masën 100.000 lekë në muaj., si dhe në vendet e lira të
punës për mjek specialist në spitalet e vendit,paraqitur në tabelë, Ministria e Shëndetësisë kërkon të
punësojë mjek në specialitetet kirurgji, obstetrik – gjinekologji, anestezi - reanimacion, kardiologji,
neurologji dhe imazheri (sipas tabelës).
Kërkesat pranohen nga:
Mjekë që kanë mbaruar specializimin si kuotë e lirë (vërtetim nga QSUT që nuk janë paguar gjatë
specializimit).
Mjekë që kanë mbaruar specializimin kuotë e mbuluar dhe kanë kontratë me një nga spitalet por të
liruar nga kontrata për shkak të mungesës së vendit të lirë sipas kontratës përkatëse.
Mjek të pa punë.
Dokumentat që duhet të paraqiten:
Kërkesë për punësim duke përcaktuar dhe vendin që preferohet
Fotokopje e ID
CV e kandidatit
Diploma e fakultetit (kopje e noterizuar)
Certifikata e specializimit (kopje e noterizuar)
Leja e ushtrimit të profesionit nga Urdhri i Mjekëve (kopje e noterizuar)
Vërtetim që është kuotë e lirë ose liruar nga kontrata pas specializimit.
Librezë e punës nëse ka.
Dokumentat duhet të paraqiten pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Fondin e Sigurimit të
Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH). Çdo ditë nga ora 10.00 – 14.00
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UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS
Mbi shpalljen e konkursit për pranimin e 2 (dy) Punonjësve Kërkimor Shkencor (Kërkues) pranë
Institutit të Kërkimit Shkencor të Sportit në UST-së

Të interesuarit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme :
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kriteret
Të ketë mbaruar studimet e larta pranë UST-ës, të paktën të nivelit Master
ose ekuivalent me të, specialiteti futboll.
Të ketë Masterin Shkencor në fushën e sporteve me note mesatare jo më
pak se 8 – të.
Të zotëroj me dëshmi gjuhën angleze
Të ketë përvojë profesionale teknike dhe menaxhuese në këtë sport
Të ketë kryer referime shkencore.
Të ketë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit, me dëshmi në
programet kryesore të tij.
Të ketë marrë pjesë në kurse të ndryshme profesionale, brenda vendit apo
jashtë vendit.
Të ketë 2(dy) referenca nga profesorë të fushës
Aftësi të mira komunikimi dhe të punës në grup.
Intervista

Pikë
10 pikë
10 pikë
10 pikë
10 pikë
10 pikë
5 pikë
5 pikë
5 pikë
5 pikë
30 pikë

Intervista e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave do të bëhet në gjuhën Angleze. Intervista
fokusohet kryesisht në nivelin e motivimit, formimin e përgjithshëm akademik dhe njohuri të fushës
.
Sistemi і vlerësimit është і përbërë prej 100 pikësh. Kriteret nga 1) deri në 4) janë kritere bazë dhe
kandidati nqs nuk і ka skualifikohet, kriteret nga 5) deri në 10) si dhe pika II janë kritere
preferenciale. Kandidati që shpallet fitues duhet të marri mbi 50 pikë
Të interesuarit duhet të dërgojnë më anë të shërbimit postar në Protokollin e Universitetit të
Sporteve të Tiranës këto dokumenta:
Kërkesë për vendin e punës si dhe vizioni per fushën.
CV
Diplomë e shkollës së lartë dhe çertifikatë notash e noterizuar.
Diploma e Çertifikata të ndryshme të kualifikimeve të noterizuara.
Dëshmi e zotërimit të gjuhës së huaj e noterizuar.
Dëshmi e zotërimit programeve bazë të kompjuterit.
Dëshmi penaliteti
Refereca nga punëdhënës të mëparshëm.
Konkursi fillon nga dita e shpalljes në Buletinin e Njoftimeve Publike, Agjensia e Prokurimeve
Publike dhe përfundon dy javë pas këtij njoftimi.
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Vetem paketat e aplikimit të mbërritura me anë të shërbimit postar pranohen dhe data në vulën e
Postës Shqiptare do të shërbejë për të përcaktuar respektueshmërinë e afatit të aplikimit të
kandidatëve.
Në zarf duhet të shënohet adresa e sakte e aplikimit, Universiteti і Sporteve të Tiranës, emri,
mbiemri, Nr. telefonit dhe e-mail të konkurentit.

DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KAVAJE
Njoftim per shpalljen e 1 ( nje ) vendi te lire pune ne Drejtorine e Shendetit Publik Kavaje

Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje , bazuar ne Urdherin e Ministrit te Shendetesise me nr 511, date
13.12.2011 “ Per kriteret e punesimit ne sistemin Shendetesor public “ shpall 1 ( nje ) vend te lire
pune ne pozicionin sekretare-arshiviste.
Kriteret per punesim
. Te kete perfunduar arsimin e mesem te pergjitheshem
. Te jete i komunikushem dhe i afte te punoje ne grup
. Nota mesatare dhe zoterimi i gjuheve te huaja do te jete avantazh
Kandidatet e interesuar duhet te paraqisin keto dokumenta :
. Kerkesen me shkrim per aplikim per kete vend pune
. Curriculum Vitae
. Fotokopje te noterizuar te diplomes dhe listes se notave
. Dokument indentifikimi dhe vertetim banimi
. Deshmi per trajnime apo kualifikime te tjera ( Kompjuter , gjuhe te huaja )
. Vertetim i gjendjes Gjygjesore
. Reference nga punedhensi i mepareshem
. Fotokopje te librezes se punes nese ka
. Raport Mjeko Ligjor per aftesi ne pune
Dokumentat duhen te jene origjinale ose te noterizuara.
Dorezimi i dokumentave do te behet me zarf te mbyllur prane Drejtorise Shendetit Publik Kavaje
Dhe afati i fundit per pranimin e tyre do te jete 2 jave pas shpalljes ne Buletinin e APP.

DREJTORIA E SPITALIT PSIKIATRIK
Mbeshtetur ne Strukturen organike te Drejtorise se Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore,ne zbatim
te akteve ligjore dhe nenligjore qe permban Urdheri I Ministrit te Shendetesise Nr.511
dt.13/12/2011 “Per Kriteret e punesimit ne sistemin shendetsor”,shpall konkursin per 1 (nje) vend te
lire pune,si dhe ne baze te Shkreses Nr.4795 dt.21/10/2015 te Ministrise se Shendetesise,shpallet
konkursi per vend te lire pune:
Terapist Okupacional
1
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meposhteme:

Agjencia e Prokurimit Publik
te Terapistit Okupacional duhet te plotesojne kushtet e

1-Te kete arsimin e Larte.
2-Te kete eksperienc pune
3-Nota mesatare perben avantazh
4-Te jete i komunikueshem dhe te kete aftesi te punes ne grup.
Te interesuarit te paraqiten prane Drejtorise se Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore me
dokumentat perkatese 1 dite pas botimit te ketij njoftimi ne buletinin e APP:
-Kerkese me shkrim per punesim.
-Fotokopje e kartes se identitetit.
-Deshmi penaliteti (dokument i leshuar nga Gjykata ose Prokuroria jo me pare se dy muaj nga data
e paraqitjes prane Drejtorise se Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore ).
-Diplomen dhe listen e notave te noterizuar.
-Curriculum Vitae (pershkrimin e edukimit dhe karrieres profesionale).
-Reference pune nga vendi ,ose vendet e punes ku ka punuar,nese ka.
-Librezen e punes.
-Raport mjeko-ligjor.
-Vertetim banimi nga Rajoni.
Dita e konkurimit do te jete 3 dite mbas publikimit ne buletim.
Te gjitha dokumentat duhet te jene origjinale ose te noterizuara. Dokumentat te dorezohen ne zarf te
mbyllur prane Zyres se Burimeve Njerezore.

AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE
Njoftim për vende te lira pune
Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane, shpall konkursin per vende te lira pune :
1 Specialist Promocioni prane D.SH.P.
Kandidatet duhet te paraqesin brenda dates 04.11.2015 prane ASHR, dokumentacionin e
meposhtem:
Kerkesen me shkrim per aplikim
Curriculum Vitae
Certifikate personale me fotografi ose fotokopje e kartes se identitetit
Fotokopje e noterizuar e diplomes.
Leje e Ushtrim Profesionit.
Fotokopje e listes se notave, te noterizuar.
Vertetim vendbanimi ne Tirane.
Fotokopje e noterizuar e librezes se punes
Fotokopje e noterizuar e deshmise se gjuhes se huaj e mbrojtur prane Fakultetit te Gjuheve te huaja.
Deshmi penaliteti.
Raport Mjeko ligjor.
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UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN
SHPALLJE KONKURSI
Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij në
Departamentin Informatikë për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një) personel
akademik me kohë të plotë
Kriteret për konkurrim janë:
Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në Inxhinieri
Informatike, Informatikë dhe Teknologji Informacioni. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te
jenë të njohura nga MAS
Të jetë diplomuar në fushën e shkencave Informatike me notë mesatare mbi 8.5.
Të këtë përfunduar studimet Master (ekuivalente me të) në një nga drejtimet e mësipërme me notë
mesatare mbi 8.5
Te këtë përvojë mësimdhënie në lëndën e Informatikës e kërkimit shkencor dhe të jetë aktualisht i
angazhuar në fushën e kërkimit shkencor.
Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse (grada, titulli është
përparësi)
Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e
mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.
Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit
“Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 11.11.2015 këto dokumente:
Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
Provime pasuniversitare mikroteza etj
Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
Raport mjeko-ligjor
Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim

UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN
SHPALLJE KONKURSI
Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij në
Departamentin Fizikë për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një) personel akademik
me kohë të plotë
Kriteret për konkurrim janë:
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Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca
fizike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
Të jetë diplomuar në fushën e shkencave Informatike me notë mesatare mbi 8.5.
Të këtë përfunduar studimet Master (ekuivalente me të) në profilin Fizikë me notë mesatare mbi 8.5
Te këtë përvojë mësimdhënie e angazhuar në kërkimin shkencor
Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse (grada, titulli është
përparësi)
Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e
mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.
Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit
“Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 11.11.2015 këto dokumente:
Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
Provime pasuniversitare mikroteza etj
Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
Raport mjeko-ligjor

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim

UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN
SHPALLJE KONKURSI
Fakulteti i Shkencave Humane në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij në
Departamentin gjuhë Angleze dhe Gjermane për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1
(një) personel akademik me kontratë vetëm në semestrin e parë.
Kriteret për konkurrim janë:
Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në Gjuhë
Gjermane. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
Të jetë diplomuar në gjuhë gjermane me notë mesatare mbi 8.5.
Të këtë përfunduar studimet Master (ekuivalente me të) në profilin Gjuhë Gjermane me notë
mesatare mbi 8.5
Te këtë përvojë mësimdhënie
Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse (grada, titulli është
përparësi)
Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.
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Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit
“Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 11.11.2015 këto dokumente:
Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
Provime pasuniversitare mikroteza etj
Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
Raport mjeko-ligjor
Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim

UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN
SHPALLJE KONKURSI
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij
në Departamentin e Lëndëve Klinike dhe Paraklinike për vitin akademik 2015-2016, shpall
konkurs për 1 (një) personel akademik me kohë të plotë
Kriteret për konkurrim janë:
Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në Legjislacion
Mjekësor. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
Të jetë diplomuar në profilin legjislacion mjekësor me notë mesatare mbi 8.5.
Të këtë përfunduar studimet Master (ekuivalente me të) në profilin legjislacion mjekësor me notë
mesatare mbi 8.5
Te këtë përvojë mësimdhënie në fushën e Legjislacionit mjekësor
Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse
Të ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe projekteve
Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.
Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit
“Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 11.11.2015 këto dokumente:
Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
Provime pasuniversitare mikroteza etj
Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)
Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.
Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
Raport mjeko-ligjor
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Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim
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