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PROCEDURA KËRKESË PËR 
PROPOZIM SHËRBIME  

 

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A.  
Autoriteti kontraktor: Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a., me adresë rruga “5 Maji” pranë 
Medresesë, Tiranë, me nr tel: 00 355 42240978 
                  
Lloji i procedurës së prokurimit: “Kërkesë për Propozim” 
 
Objekti i prokurimit: “Mirëmbajtja dhe zhvillimi i sistemit të faturimit AL Billing” 
 
Fondi Limit: 4,625,000 (katër milion e gjashtëqind e njëzet e pesë mijë) lekë pa TVSH. 
 
 
 Burimi i financimit: Të ardhurat e Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a. 
 
 Investim    Shpenzim operativ   X 
 
Afati për kryerjen e shërbimit: 12 muaj duke nisur nga data e nënshkrimit të kontratës. 
 
Data e zhvillimit të tenderit është: 25/04/2016 ora 10:00  në  www.app.gov.al 
  
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është: Data 25/04/2016 ora 10:00 në 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 per “Sistemim-asfaltim i rruges se unazes 
“poliklinike-7 pallatet” Vlore”.  
 
4. Fondi limit: 2.269.348 (dy milion e dyqind e gjashtedhjete e nente mije e treqind e dyzet e tete) 
lekë pa t.v.sh.  
 
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.  

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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7. Afati për Kryerjen e Shërbimeve:  
Kohëzgjatja eshte 14 muaj nga data e fillimit te punimeve.  
 
8. Data e dorëzimit të ofertave: 28/04/2016 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: 28/04/2016 ora: 10:00.  
 
11. Vendi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  
 
12. Personi Përgjegjës: Valentina Kazanxhi, Njesia Ligjore dhe e Prokurimit  
 
Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania  
Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)  
Fax: 00355 4 2 234 885  
E-mail: vkazanxhi@albaniandf.org.  
 
13. Operatorët ekonomikë të huaj, në mënyrë që të përdorin sistemin e prokurimit elektronik, duhet 
të rregjistrohen si operatorë ekonomikë në adresen e internetit: 
https://www.app.gov.al/ep/Registration.aspx.  
 
14. Udhëzime të mëtejshme për ofertuesit e huaj mund të merren në dokumentin “EPS user manual 
– Economic Operators”, i cili mund të merret nga faqja e internetit: www.app.gov.al.  
 

DREJTORIA POLICISE VENDORE DURRES 
 
Autoriteti Kontraktor (adresa,nr.tel.) :Drejtoria e Policise Vendore Durres,                                   
             Lagjia Nr.8, Rruga “A.Goga”, Tel/fax.052/226207. 
 
Lloji i procedures se prokurimit : “Kerkese per Propozim” 
 
Objekti i prokurimit : Sherbime “Sherbim Ushqimi Catering”. 
 
Fondi limit : 1.084.550 (nje million e tetedhjet e kater mije e peseqind e pesedhjete) leke pa tvsh. 
 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
 
Afati i sherbimit: Sipas nevojave te Autoritetit Kontraktor deri me 31.12.2016. 
 
Data e zhvillimit te tenderit : 28/04/2016, Ora: 09:00. 
            vendi :    Ne faqen zyrtare te APP – se, www.app.gov.al  
 
Afati i fundit per pranimin e dokumentave : 28/04/2016, Ora: 09:00. 


	Fondi limit total: 3 785 784 .43183702 (tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e katër pikë 43183702)  lekë pa TVSH.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “ALDOSCH FARMA” shpk  është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:
	Fondi limit total: 3 785 784 .43183702 (tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e katër pikë 43183702)  lekë pa TVSH.

	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “MEGAPHARMA” shpk  është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:
	Fondi limit total: 3 785 784 .43183702 (tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e katër pikë 43183702)  lekë pa TVSH.

	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “FU FARMA ” shpk  është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:
	 Përsa më sipër Operatori Ekonomik “Eral Construction Company” Sh.p.k s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës,...
	 Përsa më sipër Operatori Ekonomik “Pastrime Silvio” Sh.p.k  s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa ...
	 Përsa më sipër Operatori Ekonomik “Senka” Sh.p.k s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës,   kërkesa këto të p...

	per arsyet e meposhtme,
	Nuk ploteson kriterin per fushen e veprimtarise: - “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 kandid...
	Nuk ploteson kriterin per paraqitjen e Autorizim Prodhuesi: - “Kerkohet qe ofertuesi duhet te paraqese Autorizim Prodhuesi me ane te se ciles autorizohet per te tregetuar produktet e Prodhuesit”.
	Nuk ka paraqitur asnje dokument tekniko-ekonomik, me perjashtim te:
	Ekstraktit të Regjistrit Tregtar për të Dhënat e Subjektit; Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të
	Vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës Nr. 9 Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.
	Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5.
	Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6.
	Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
	Vërtetim 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.
	Autorizim Prodhuesi me ane te se ciles autorizohet per te tregetuar produktet e Prodhuesit.
	Deshmi per furnizime te meparshme, te ngjashme te kryera gjate tri viteve te fundit.
	Vertetime per pervojen e meparshme te leshuara nga nje ent publik ose privat ose / dhe fatura         tatimore te shitjes ku shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara.
	Nuk ka paraqitur asnje dokument tekniko-ekonomik, me perjashtim te: - “Vërtetim 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”.
	Nuk ka paraqitur asnje dokument tekniko-ekonomik, me perjashtim te: - “Ekstraktit të Regjistrit       Tregtar për të Dhënat e Subjektit”.
	Formulari i Njoftimit te Fituesit
	Drejtuar:  “Myrto Security” sh.p.k.
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Rezulton se oferta nuk përmban dokumentacionin e përgjithshëm për kualifikim dhe kapacitetin ekonomik e financiar, referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të A.P.P. në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministra...
	Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Komisioni konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Rezulton se oferta e OE “INA” shpk nuk përmban dokumentacionin e përgjithshëm për kualifikim dhe kapacitetin ekonomik e financiar, referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të A.P.P. në mbështetje të Vendimit të Këshi...
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të A.P.P. në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Minis...
	Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Komisioni konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Rezulton se oferta e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “Comfort” shpk dhe “Aurora Konstruksion” shpk nuk përmban  dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të A.P.P....
	Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Komisioni konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.
	Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik” si dhe dokumenteve të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e bashkimi i operatoreve “Comfort”  shpk dhe “Aurora” shpk nuk është në ...
	 Nuk i ploteson  kriteret e vecanta per kualifikim. Nuk plotëson pikën 7 të Kapacitetit Teknik të DST-ve
	 Nuk plotëson kërkesat e pergjithshme për kualifikim.
	 Nuk i ploteson  kriteret e vecanta per kualifikim.
	 Nuk ka paraqitur oferte.
	 Nuk i ploteson  kriteret e vecanta per kualifikim. Nuk plotëson pikën 7 të Kapacitetit Teknik të DST-ve
	 Nuk ka paraqitur oferte.

	Përshkrim i shkurtër i kontratës::Blerje ushqimesh per konviktin e shkolles se mesme “Ramis Aranitasi” Corovode.
	Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Te ardhura X Grante, donacione etj Investim  Shpenzim operativ 

	UZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME VLORË
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	UDREJTORIA E RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:
	 Formulari i njoftimit;
	UDREJTORIA RAJONALE E RZERAVEV MATERIALE TE SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIM DESHTIM ANKANDIT
	UAUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE
	Njoftim për  vende te lira pune


