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3-Objekti i prokurimit:Projekt PreventivZbatimi për “Rikonstruksionin e disa ambjenteve / 
shërbimeve të SpitalitLibrazhd. 
 
4-Fondi limit 1000000 (njemilion) lek pa TVSH 
 
5-Burimi i financimit:Buxheti shtetit investimet  
 
6-Afati per dorezimin e sherbimit:Nga lidhja e kontrates deri ne 20 dite. 
 
7- Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi: Data 09.05.2016, ora 10.00.  vendi: 
adresa e Internetit  (www.app.gov.al),. 
 
8- Afati kohor për hapjen e kërkesës për shprehje interesi: Data 25.04.2016, ora 14.00.  vendi: 
adresa e Internetit (www.app.gov.al). 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
 
1. Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885.  
 
2. Lloji i Proçedures së Prokurimit: “Shërbim Konsulence”.  
 
1. Objekti i Prokurimit: Asistencë teknike për zbatimin e projektit arkitektonik gjatë zbatimit të 
punimeve për “Rehabilitimin e vijës bregdetare të Vlorës”  
 
3. Fondi limit: 15.166.000 (pesembedhjete milion e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa 
TVSH.  
 
4. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.  
 
5. Gjuha e Tenderit: Dokumentet e Tenderit do të jenë të disponueshme në gjuhën Shqipe. 
Ofertuesit mund të dërgojnë ofertat e tyre në gjuhët shqip, anglisht, frengjisht dhe italisht.  
 
6. Afati për Kryerjen e Shërbimeve: Sipas termave te references.  
 
7. Data e dorëzimit të shprehjeve të interesit: 09.05.2016 ora: 10:00.  
 
8. Vëndi: Në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  
9. Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data: 09.05.2016 ora: 10:00.  
 
10. Vëndi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  
 
11. Personi Pergjegjes: Valentina Kazanxhi, Njesia Ligjore dhe e Prokurimit  
 
 Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
 Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania  

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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 Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)  
 Fax: 00355 4 2 234 885  
 E-mail: vkazanxhi@albaniandf.org.  
 
12.Operatorët ekonomikë të huaj, në mënyrë që të përdorin sistemin e prokurimit elektronik, duhet 
të rregjistrohen si operatorë ekonomikë në adreswn e internetit: https://www.app.gov.al/ep/ 
Registration.aspx.  
 
13. 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.  
 

BASHKIA KUÇOVE 
 
Autoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel: Bashkia Kucove Lagja nr.1 Blloku “Tafil Skendo” Tel.0311 
23306 
 
Lloji i procedures se prokurimit:  Sherbim Konsulence 
 
Objekti i prokurimit: Studim Projektim per Rikonstruksion dhe Rehabilitim i Rruges Kucove-Ura-
Vajgurore 
 
Fondi Limit : 5,833,333 (pese milion e teteqind e tridhjete e tremije e treqind e tridhjete e tre) leke 
pa tvsh  
 
Afati per ekzekutimin e kontrates: 25 dite nga data e lidhjes se kontrates. 
 
Afati i fundit per pranimin e ofertave: 13/05/2016  ora 12:00 ne adresen www.app.gov.al. 
 
Data e hapjes se ofertave: 13/05/2016 ora 13:00 ne adresen www.app.gov.al. 
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	Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “Çaushi” 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 për...
	Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “SENKA/L” 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 pë...
	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 miratimi...
	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 miratimi...
	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 miratimi...
	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 miratimi...
	10. Operatori Ekonomik “BRUCI” shpk
	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 miratimi...
	11. Operatori Ekonomik “HASTOÇI” shpk
	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 miratimi...
	12. Operatori Ekonomik “ALBA KONSTRUKSION” shpk
	2.2 UKapaciteti ekonomik dhe financiar:
	13. Operatori Ekonomik “FUSHA” shpk
	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 miratimi...
	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 miratimi...

	QENDRA KOMBETARE E TRANSFUZIONIT TE GJAKUT
	Loti I. “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorrike TPL”
	Fondi limit 24 092 024 lekë pa Tvsh.
	Loti II.  “Sigurim kasko të mjeteve motorrike”
	Fondi limit 4 425 747 lekë pa Tvsh.
	 Operatori Ekonomik  “Senka” shpk
	 Operatori ekonomik “Senka” sh.p.k ka paraqitur në sistemin elektronik vetëm dokumentet e mëposhtme:
	- Ekstrakt të regjistrit tregtar;
	- Ekstrakt historik të regjistrit tregtar;
	- Formular Deklarimi të Ofertës.
	 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 pë...

	Adr:   Prane Kompleksit « Xixa », Golem, Kavaje
	U“Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje te noterizuara të tyre.....”.
	Kohëzgjatja e kontratës: 2 muaj ose ditë 60 nga data e nenshkrimit te kontrates.

	5. ARSALD Shpk;  K71630031J;
	Vlera e shumes se cmimeve per njesi: 150,095 (njeqind e pesedhjete mije e nentedhjete e pese leke pa tvsh)
	6. CAUSHI Shpk;  J97511807W;
	Vlera e shumes se cmimeve per njesi: 151,630 (njeqind e pesedhjete e nje mije e gjashteqind e tridhjete leke pa tsvh)
	7. MENI Shpk;  J61909018W;
	Vlera e shumes se cmimeve per njesi: 161,620 (njeqind e gjashtedhjete e nje mije e gjashteqind e njezet e leke pa tvsh)
	8. HYSI-2F Shpk;  K72429007E;
	Vlera e shumes se cmimeve per njesi: 420,205 (katerqind e njezet mije e dyqind e pese leke pa tvsh)
	9. 2A-P Shpk;  L21312033O;  & AGRI Construction Shpk;
	Vlera e shumes se cmimeve per njesi: 496,330 (katerqind e nentedhjete e gjashte mije e treqind e tridhjete leke pa tvsh)
	10. SHAMO-CONSTRUCTION Shpk;  L01326020F;
	Vlera e shumes se cmimeve per njesi: 556,500 (peseqind e pesedhjete e gjashte mije e peseqind leke pa tvsh)
	11. REGLI Shpk;  K48021206L;
	Vlera e shumes se cmimeve per njesi: 573,705 (peseqind e shtatedhjete e tre mije e shtateqind e pese leke pa tvsh)
	12. ANDI-A  Shpk;  J77319036T;
	Vlera e shumes se cmimeve per njesi: 594,282 (peseqind e nentedhjete e kater mije e dyqind e tetedhjete e dy leke pa tvsh)
	13. KUPA Shpk;  K51615512C;
	Vlera e shumes se cmimeve per njesi: 687,440 (gjashteqind e tetedhjete e shtate mije e katerqind e dyzet leke pa tvsh)
	14. LIQENI VII  SHA;  K01730502W;
	Vlera e shumes se cmimeve per njesi: 762,248 (shtateqind e gjashtedhjete e dy mije e dyqind e dyzet e tete leke pa tvsh)
	per arsyet e meposhtme,
	Nga verifikimi i Analizave te çmimeve rezulton se çmimet nuk jane hartuar ne rregull.
	2. ARSALD Shpk;  K71630031J;
	Vlera e shumes se cmimeve per njesi: 150,095 (njeqind e pesedhjete mije e nentedhjete e pese leke pa tvsh)
	per arsyet e meposhtme,
	Nuk ploteson Kriterin: - “Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave te energjise qe ka operatori ekonomik qe eshte rregjistruar ne Shqiperi. Mosshlyerja e detyrimeve te energjise elekt...
	3. MENI Shpk;  J61909018W;
	Vlera e shumes se cmimeve per njesi: 161,620 (njeqind e gjashtedhjete e nje mije e gjashteqind e njezet e leke pa tvsh)
	per arsyet e meposhtme,
	Nga verifikimi i Analizave te çmimeve rezulton se çmimet nuk jane hartuar ne rregull.
	Fondi limit: 22 222 733 (njëzet e dy  milion e dyqind e njëzet dy  mijë e shtatëqind e
	tridhjetë) lekë pa t.v.sh, vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Tiranë .
	Vlera totale e kontratës: 22 192 850  (njëzet e dy  milion e njëqind e nëntëdhjetë e  dy  mijë e tetëqind e pesëdhjetë) lekë  pa tvsh; 26 631 420 (njëzet e gjashtë milion e gjashtëqind e tridhjetë e një mijë e katërqind e njëzet) leke me tvsh.
	Data e lidhjes së kontratës: 18.04.2016
	Fondi limit: 15 088 933 (pesëmbëdhjetë milion e tetëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e
	tridhjetë e tre) lekë pa t.v.sh, vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Tiranë .
	Vlera totale e kontratës: 15 060 210  (pesëmbëdhjetë milion e gjashtëdhjetë mijë e dyqind e dhjetë) lekë pa tvsh; 18 072 252 (tetëmbëdhjetë milion e  shtatëdhjetë e dy mijë e dyqind e pesëdhjetë e dy) lekë me tvsh.
	Data e lidhjes së kontratës: 18.04.2016
	Fondi limit: 82 162 950 (tetëdhjetë e dy milion e njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa t.v.sh, vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë  Tiranë .
	Vlera totale e kontratës: 82 144 250  (tetëdhjetë e dy milion e njëqind e dyzet e katër
	mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë  pa tvsh; 98 573 100 (nëntëdhjetë e tetë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e njëqind ) lekë me tvsh.
	Data e lidhjes së kontratës: 20.04.2016

	UDREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR  GRAMSH
	UDREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR  GRAMSH
	BORDI RAJONAL I KULLIMIT KORCE
	Autoriteti kontraktor, adresa, nr. tel: Bordi Rajonal i Kullimit Korce,Blloku i Ri i Sportit Nr.Tel.+ 355 822 427 14 .
	Autoriteti Kontraktor, Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit FAF-Sha, Tiranë, njofton se në mbështetje të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29/12/2014 “Për Mir...


	UQËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE
	NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

