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BASHKIA KORCE 
 
Autoriteti Kontraktor, Bashkia Korce, njofton se procedura e prokurimit me objekt: ”Blerje 
materiale e paisje elektrike per N.Sh.P” e parashikuar per tu zhvilluar ne daten 09.06.2016 anullohet 
per shkak te hedhjes gabim te te dhenave ne sistem. Mbas korrigjimit te gabimit kjo procedure do te 
shpallet serisht nga ana jone. 
 

BASHKIA RROGOZHINE 
 
Bashkia Rrogozhine kerkon te anulloje proceduren e parashikuar per tu zhvilluar zhvilluar me date 
03.06.2016, me objekt: Blerje paisje Kompjuterike, per nevojat e Bashkise Rrogozhine ,Fondi limit 
per kete prokurim do te jete: 2.150.143 (dy milion e njeqindepesedhjete mije e njeqindedyzete tre)  
lekepaT.v.sh.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Arsyeja e anullimit eshte, se nuk eshte publikuar ne sistem, Njoftimi i Kontrates, per proceduren e 
lartpermendur, bazuar  ne ligjin nr.9643, date,  20.11.2006, “Per prokurimin publik”, te ndryshuar, 
neni 24, pika 1), germa a), ky tender anullohet dhe perseritja,  per zhvillimin e kesaj procedure do te 
njoftohet,  per nje date tjeter. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
AutoritetiKontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit njofton se procedura “Shërbime Konsulence” me 
objekt: “Asistencë teknike për zbatimin e projektit arkitektonik gjatë zbatimit të punimeve për 
“Rehabilitimin e vijës bregdetare të Vlorës”, e zhvilluar ne daten 30.05.2016 anulohet.. 
Arsyeja e anulimit të kësaj procedure është se në tender ka paraqitur ofertë vetëm një shoqëri, dhe, 
mbështetur në pikën 4, germa “dh”, të nenin 37 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 
29.12.2014 ku citohet: “Autoriteti kontraktor shqyrton kualifikimet e kandidatëve që kanë shprehur 
interes në bazë të kritereve për kualifikim jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë nga data e hapjes së 
procedurës. Në përfundim të kësaj faze, kandidatët e kualifikuar përshihen në një listë të shkurtër, e 
cila duhet të përmbajë të paktën 2 (dy) kandidatë”, nuk është siguruar numri minimal i 
domosdoshëm për të vazhduar procedurën. 
 

BASHKIA MALIQ 
 
Autoriteti Kontraktor, Bashkia Maliq njofton se Proçedura e Prokurimit “Kërkesë për propozim” – 
Prokurim Elektronik, me objekt: “Blerje çakëll + Bordura betoni për rrugë” me fond limit 
1.659.200 (njëmilion e gjashtëqindepesëdhjetenentëmijë edyqind)  leke pa TVSH e planifikuar për 
tu zhvilluar në datën 30.05.2016 ora 11:00 anullohet për shkak të mosparaqitjes të asnjë oferte nga 
operatorët ekonomikë. 
 

KANTIERI I NDERTIMIT DHE RIPARIMIT TE ANIJEVE, REPARTI 
USHTARAK NR. 6022 

 
Anullim Tenderi me Nr. reference: REF-38698-05-19-2016, Blerje Nafte D1 ( Gazoil 10 ppm 
ULSD ) , pasi mbas perfundimit te afatit te hedhjes se ofertave nga Operatoret Ekonomik sot me 
date 30.05.2016 ora 10:00, ne system nuk pati asnje oferte.  


	Genius Shpk; NIPT – i: K 63121801 C
	Krijon Shpk; NIPT – i: K 12023001 A
	Genius Shpk; NIPT – i: K 63121801 C
	perkatesisht per arsyet e si me poshte:
	- kjo shoqeri nuk ploteson te gjitha kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen 8 e DST.
	- nuk ka paraqitur oferte
	Krijon Shpk; NIPT – i: K 12023001 A
	perkatesisht per arsyet e si me poshte:
	- kjo shoqeri nuk ploteson te gjitha kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen 8 e DST.
	- nuk ka paraqitur oferte
	Krijon Shpk; NIPT – i: K 12023001 A
	Biometric - Albania Shpk; NIPT – i: J 61827062 E
	Krijon Shpk; NIPT – i: K 12023001 A
	Biometric - Albania Shpk; NIPT – i: J 61827062 E
	- kjo shoqeri nuk ploteson te gjitha kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen 8 e DST.
	- nuk ka paraqitur oferte
	Biometric - Albania Shpk; NIPT – i: J 61827062 E
	Krijon Shpk; NIPT – i: K 12023001 A
	Krijon Shpk; NIPT – i: K 12023001 A
	- kjo shoqeri nuk ploteson te gjitha kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen 8 e DST.
	- nuk ka paraqitur oferte
	Krijon Shpk; NIPT – i: K 12023001 A
	Krijon Shpk; NIPT – i: K 12023001 A
	- kjo shoqeri nuk ploteson te gjitha kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen 8 e DST.
	- nuk ka paraqitur oferte
	Krijon Shpk; NIPT – i: K 12023001 A
	Krijon Shpk; NIPT – i: K 12023001 A
	- kjo shoqeri nuk ploteson te gjitha kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen 8 e DST.
	- nuk ka paraqitur oferte
	DREJTORIA RAJONALE TE FONDIT TE SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR TIRANE
	FORMULAR  I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Per :   Aulona – Pol – 1
	Rruga Sulejman Delvina,Sheshi Willson ,Pallati Lura (Sigma) Ap nr 4 kati III-të Tiranë
	Procedura e Prokurimit :  “Kerkese me Propozim”
	Pershkrimi i  shkurter i kontrates:  “ Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te DRFSDKSH -se per vitin 2016”
	Kohezgjatja e kontrates deri me: 31.12.2016.
	Fondi limit: 2,337,750 (Dymilion e treqind e tridhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë ) leke pa TVSH.
	Burimi i financimit : Buxheti i FSDKSH
	Data e zhvillimit te procedures se prokurimit 08.03.2016
	Publikime te meparshme  : Buletini i Njoftimeve Publike
	Kriteret e perzgjedhjes se fituesit: çmimi me i ulet
	Njoftojme se, kane qene pjesmarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofertuara :
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se   Aulona-Pol-1 me adrese  Rruga Sulejman Delvina,Sheshi Willson ,Pallati Lura (Sigma) Ap nr 4 kati III-të Tiranë     me oferte te  paraqitur, ne  vlerën e përgjithshme prej 2.236.063,50 (Dymi...
	- se pari : referuar ekstraktit te QKR-se se Pjetraj Grup ortaku i vetem i cili zoteron 100% te vleres se kapitalit eshte Lodovik Pjetraj i cili rezulton te jete anetar i Keshillit te Bashkise Lezhe mandatuar ne zgjedhjet e dt 21 Qershor 2015..
	Deklarimi i bere    nga  administratori i  Pjetraj Grup z. Lodovik Pjetraj  ku zoteron 100% te kapitalit eshte ne kundershtim te hapur me ligjin e  mesiperm
	Se dyti : dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik ku npm prokures se perfaqesimit Pjetraj Grup do te perfaqesoje kete bashkim operatoresh paraqet keto mangesi te theksuar ne dokumentacion .
	Anetari i bashkimit Arben Zalli nuk ka paraqitur asnje nga kriteret e pergjithshme te kualifikimit te percaktuara ne shtojcen nr 6 te DST ku percaktohet se :
	Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë dokumentat e lartpërmendur.
	Anetari i bashkimit te operatoreve ekonomik Kujtim Ndoj nuk ka paraqitur asnje nga kriteret e pergjithshme te kualifikimit te percaktuara ne shtojcen nr 6 te DST ku percaktohet se :
	Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë dokumentat e lartpërmendur.
	Asnjeri nga te dy operatoret e mesiperm nuk kane paraqitur asnje dokument qe verteton se ploteson kriteret e vecanta kualifikuese ne raport  me perqindjen e pjesemarrjes ne tender .
	Asnjeri nga anetaret e bashkimit nuk ka paraqitur 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.
	Subjekti Pjetraj Grup ka paraqitur vetem nje printim  debie nga sistemi i OSHEE qe nuk ka te cilesuar as muajin as te dhenat e kerkuara sipas VKM nr 379 dt 11.06.2014 .
	Sioas VKM se mesiperme operatori ekonomik pjesemarres ne tender duhet te paraqese dt. e hapjes se ofertave nje vertetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonom...
	DREJTORIA RAJONALE TE FONDIT TE SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR TIRANE
	FORMULAR  I NJOFTIMIT TE FITUESIT
	Per :   Aulona – Pol – 1
	Rruga Sulejman Delvina,Sheshi Willson ,Pallati Lura (Sigma) Ap nr 4 kati III-të Tiranë
	Procedura e Prokurimit :  “Kerkese me Propozim”
	Pershkrimi i  shkurter i kontrates:  “ Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private te ambjenteve te DRFSDKSH -se per vitin 2016”
	Kohezgjatja e kontrates deri me: 31.12.2016.
	Fondi limit: 2,337,750 (Dymilion e treqind e tridhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë ) leke pa TVSH.
	Burimi i financimit : Buxheti i FSDKSH
	Data e zhvillimit te procedures se prokurimit 08.03.2016
	Publikime te meparshme  : Buletini i Njoftimeve Publike
	Kriteret e perzgjedhjes se fituesit: çmimi me i ulet
	Njoftojme se, kane qene pjesmarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofertuara :
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se   Aulona-Pol-1 me adrese  Rruga Sulejman Delvina,Sheshi Willson ,Pallati Lura (Sigma) Ap nr 4 kati III-të Tiranë     me oferte te  paraqitur, ne  vlerën e përgjithshme prej 2.236.063,50 (Dymi...
	 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...
	 Operatori ekonomik “Alpen Pulito” Sh.p.k ka paraqitur “Vërtetim” nr.1418/3.prot, datë 16.02.20016, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore, Durrës, për xhiron mesatare të tre viteve të fundit. Xhiro mesatare që disponohet nga “Alpen Pulito” Sh.p.k n...
	 Operatori ekonomik “Alpen Pulito” sh.p.k nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në pikën 1, Kapaciteti ekonomik dhe Financiar, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit “Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqes...
	 Operator ekonomik “Alpen Pulito” sh.p.k nuk përmbush kërkesat e përcaktuara në pikën 3, Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kreu 2,  ku kërkohet “Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushtet...
	 Operatori ekonomik “Alpen Pulito” sh.p.k nuk plotëson pikën 4, Kapaciteti Teknik, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit. Kreu 2 “Një punësim mesatar i të paktën 100 (njëqind) personave, për periudhën Janar 2014- Dhjetor 2015”, pasi është në kundërshtim...
	 Operatori ekonomik “Bruci” sh.p.k nuk përmbush kërkesat e përcaktuara në pikën 1, Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar: “Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 ...
	 Në dokumentet standarte për këtë procedurë lidhur me përmbushjen e kapacitetit teknik, pika 10, Kapaciteti Teknik, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit është kërkuar që “Operatori ekonomik duhet t’i disponojë mjetet e kërkuara në Kriteret e Veçanta të...
	 Mjetet ne pronesi shoqerohen me akt pronesie origjinal ose kopje te noterizuar (kontrata shitblerje ose kontrata dhurimi).
	 Mjetet me qira shoqerohen me kontrate qiraje si dhe me aktin e pronesise se qiradhenesit (origjinal ose kopje e noterizuar). Kontrata e qerase te permbaje objektin dhe afatin e marrjes me qera te mjeteve ( e vlefshme per te gjithe periudhen e realiz...
	 Per mjetet qe shenohen ne regjistra publike duhet te paraqitet dokumenti qe verteton regjistrimin  si leje qarkullimi, certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme).
	 Per mjetet me qera, duhet te paraqitet dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe p...
	 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me shkrim se mjetet e paraqitura janë në përputhje me specifikimet teknike pjesë përbërëse e këtyre dokumenta tenderi.
	 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me shkrim për disponueshmërinë e mjeteve gjatë gjithë periudhës së kryerjes së shërbimit.
	 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë ku Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të kryejë në çdo kohë verifikimin fizik të disponueshmërisë së mjeteve, me apo pa lajmërim paraprak, si dhe te beje deklarimin e adreses se sakte te vendodhj...
	 Bashkimi i operatorëve “Bruci” sh.p.k dhe “Alpen Pulito” sh.p.k ka paraqitur aktmarrëveshjen e datës 10.02.2016, lidhur me shoqërinë “Neuhaus”, objekt i të cilës është shitja ose dhënia me qera nga pronari i makinerive me seli në Dortmund, Gjermani ...
	 Dokumentacioni i paraqitur për mjetet që shiten apo merren me qera sipas aktmarrëveshjes me kompaninë gjermane përkatësisht dokumenti “Makinerite_Nr.2_NEUHAUS” dhe “Makinerite_Neuhaus_2016” janë në gjuhë gjermane, të papërkthyer në gjuhën shqipe, në...
	 Operatori ekonomik “Bruci” sh.p.k ka paraqitur deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve me anë të së cilës deklaron se: “Autorizon Bashkinë Tiranë me cilësinë e Autoritetit Kontraktor, se në rast kualifikimi të kryejë në çdo kohë verifikimin fizik t...
	 Operatori  Ekonomik “Aurora Konstruksion” sh.p.k nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në pikën 1, Kapaciteti Teknik, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 7, ku kërkohet:  “Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën: Shërbime të së njëjtës ...
	 Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit me nr.351.rep, dhe nr.151.kol, të lidhur me datë 08.03.2016, “RSM” sh.p.k do të kryejë 98.5% të objektit të prokurimit, kurse shoqëria “Aurora Konstruksion” sh.p.k do të kryeje 1.5% të objektit të prokurimit....
	Kohëzgjatja e kontratës: 2 muaj ose ditë 60 nga data e nenshkrimit te kontrates.

	Adr:      Rr: “Muhamet Gjollesha”, pranë Zogut të Zi, Tiranë.
	Vlera totale e kontratës:   94,243,505 (nëntëdhjetë e katër milion e dyqind e dyzetë e
	tre mijë e pesëqind e pesë) lekë me tvsh.
	Kontraktori:   Shoqeria “A& E Engineering” shpk, me Nipt K72113010E dhe  me adresë së ushtrimit të Biznesit: Adresa: Rruga “Frederik  Shiroka”, Kulla 1 ish-Fusha e Zezë, Tiranë,

	Lloji i Proçedures se Prokurimit : “Kerkese per Propozim ”,Prokurim elektronik
	Objekti i Prokurimit:“
	B5 - Blerje barna Anti-infektivë të përgjithshëm, Antituberkulare, Antineoplastike dhe immunomodulatore, dermatologjike, Gjaku dhe organet formuese të gjakut, Psikiatria, Sistemi kardiovaskular dhe Sistemi muskolo-skeletik për nevoja spitalore”, (loti...
	Objekti i Prokurimit:“ B6 - Blerje barna hormonale sistemike, hormonet seksuale, Metabolizmi dhe trakti tretës, Lëndë kontrasti për CT dhe Lëndë kontrasti për MRI për nevoja spitalore”, (loti 3)
	Objekti i Prokurimit:“.B7 - Blerje barna Sistemi nervor dhe Sistemi respirator dhe Gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore”, (loti 7).
	Kontraktori,adresa,nipt:  Solomon Construction  shpk    Fier    NIPT L33212401D
	Objekti i Prokurimit:“ B1-  Blerje barna anestezi reanimacion, sistemi antiefektive te pergjithshem dhe gjaku dhe organet formuese te gjakut per nevoja spitalore  (loti 13,23,24, 28)
	Objekti i Prokurimit:“ B1-  Blerje barna anestezi reanimacion, sistemi antiefektive te pergjithshem dhe gjaku dhe organet formuese te gjakut per nevoja spitalore (loti 30)
	Vlera totale e kontrates: 21 651 684 ( njezete e nje milion e gjashteqind e pesedhjete e nje mije e gjashteqind e tetedhjete e kater ) leke pa tvsh dhe 25 982 021 leke me tvsh
	AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE
	Njoftim për  vende te lira pune

	QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE

