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Nr. NIPT  K 91517011 V 

 
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:  “Tender i Hapur”.   

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Rikonstruksion bulevardi i Vlorës”. 

 

4. Fondi limit  1.059.902.274 (një miliard e pesëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e dy mijë e 

dyqind e shtatëdhjetë e katër) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 416.666.666 lekë 

pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019. 

 

5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 999.999.932 

(nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e 

tridhjetë e dy) lekë pa tvsh ose 1.199.999.918 (një miliard e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e 

nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e tetëmbëdhjetë) leke me tvsh. 

 

6. Data e lidhjes së kontratës 20 Mars 2018. 

 

7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Fusha” shpk me adrese: Njesia Bashkiake nr. 2, rruga 

“Murat Toptani”, godina 25, Tirane 

 

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR SARANDE 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri                        DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR SARANDE  

Adresa                       Rruga “ Onhezmi “ lagja Nr 3  

Tel/Fax                      00355 85 222772; 22354 

E-mail                        prokurimespitalisarande@hotmail.com 

Faqja e Internetit : ______________________________________ 

Adresa e Internetit _______________________ 

 

2.  Lloji i procedurës:  Kerkese per propozim – Mallra me elektronike  

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër : « Blerje lende djegese per ngrohje – Pellet «   

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit  : REF-42444-01-27-2018 

 

5. Fondi limit : 2,940,000  ( dy miljon e nendeqind e dyzete mije ) leke  


	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
	Emri :            Ujesjelles sha Patos
	Adresa:          Lagjja Naftetari,rruga “Heronjte e Linasit
	E-mail :          ujesjellespatos@gmail.com
	4. Numri i referencës së procedurës: REF-58161-03-23-2018
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-58240-03-26-2018
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	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
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	4.  Numri i referencës së procedurës/lotit: REF: 59029-03-28-2018.
	2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit”NR.REF :59031-03-28-2018
	Proçedurë elektronike “Kerkese per Propozim” – MALLRA : “Blerje pajisje laboratorike”
	Blerje pajisjesh laboratorike për nevojat e IKSHS ne Universitetin e Sporteve të Tiranës.
	30 dite pas nënshkrimit të Kontratës.
	Numri i referencës së Lotit 1: REF-59241-03-28-2018
	Numri i referencës së Lotit 2: REF-59243-03-28-2018
	Numri i referencës së Lotit 3: REF-59246-03-28-2018
	Numri i referencës së Lotit 4: REF-59249-03-28-2018
	Numri i referencës së Lotit 5: REF-59251-03-28-2018
	4.  Numri i referencës së procedurës/lotit: REF: 59259-03-28-2018.
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	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	Numri i referencës së procedurës/lotit:  Loti 2. REF- 53602
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  28.03.2018
	Ankesa:  Nuk  Ka
	Numri i referencës së procedurës/lotit:  Loti 3. REF- 53607
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë   28.03.2018
	Ankesa:  Nuk  Ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.03.2018
	Ankesa: ka ose jo:      nuk ka
	Për: KASTRATI shpk Durres
	Numri i references se procedures/ lotit: Ref-49269-02-20-2018
	Ankesa: ka ose jo Ankesa NUK ka patur
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27/03/2018
	Ankesa: ka ose jo KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28/03/2018
	Ankesa: ka ose jo SKA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.03.2018
	Ankesa: Nuk ka pasur
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.03.2018
	Ankesa: Nuk ka.
	Adresa:     Rr: “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë.
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.03.2018
	Ankesa: ka ose jo NUK KA PASUR ANKESA
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 16.03.2018
	Ankesa: NUK KA
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 16.03.2018
	Ankesa: NUK KA
	DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR SARANDE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  19.03.2018
	Ankesa: ka ose jo
	DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR SARANDE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  19.03.2018
	Ankesa: ka ose jo
	DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR SARANDE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  19.03.2018
	Ankesa: ka ose jo
	BASHKIA TROPOJE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.03.2018
	Ankesa: nuk ka
	Loti 44 Sistemi respirator Aminophylline 250 mg/10 ml Flakon/ Ampule
	3. Objekti  i kontratës: “Blerje barna B3 – Sistemi Nervor, Gjaku dhe organet formuese te gjakut,   Lende  Kontrasti”, LOTI 15 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Tinzaparine sodium  4500UI Shiringe e para pergatitur
	3. Objekti  i kontratës: “Blerje barna B3 – Sistemi Nervor, Gjaku dhe organet formuese te gjakut,   Lende  Kontrasti”,
	Loti 2 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Folic acid 5mg Tablete/ Kapsule,
	Loti 27 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Mannitol 20%-250 ml Flakon/Ampule,
	Loti 48 Sistemi nervor Phenobarbital 60 mg Tablete/Kapsule.
	- Vlera e Lotit 2 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Folic acid 5mg Tablete/Kapsule me vlere 2,700 (dy mije e shtateqind) leke pa TVSH.
	- Vlera e Lotit 27 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Mannitol 20%-250 ml Flakon/Ampule eshte 482,300 (katerqind e tetedhjete e dy mije e treqind) leke pa TVSH.
	- Vlera e Lotit 48 Sistemi nervor Phenobarbital 60 mg Tablete/Kapsule eshte 1,100 (nje mije e njeqind) leke pa TVSH.

	Adresa :Lushnje ,lagjja Xhevdet Nepravishte ,rruga Çajupi ,godinë një katëshe ,mbrapa shkollës Liri Kazazi,nr 199
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit  REF-47487-02-13-2018
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-50147-02-22-2018
	3. Objekti  i kontratës: “Blerje barna B3 – Sistemi Nervor, Gjaku dhe organet formuese te gjakut,   Lende  Kontrasti”, Loti 18  Gjaku dhe organet formuese te gjakut Human Albumin Serum 20%-50ML Flakon/Ampule
	3. Objekti  i kontratës: “Blerje barna B3 – Sistemi Nervor, Gjaku dhe organet formuese te gjakut,   Lende  Kontrasti”, Loti 38  Gjaku dhe organet formuese te gjakut Cyanocobalamin (Vitamin B12) 500 mcg -1 ml Flakon/Ampule; Loti 45 Sistemi nervor Neost...
	3. Objekti  i kontratës: “Blerje barna B3 – Sistemi Nervor, Gjaku dhe organet formuese te gjakut,   Lende  Kontrasti”, Loti 31 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Sodium bicarbonate 0.84 gr-10 ml Flakon/Ampule
	Loti 40 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Glucose 5% -250 ml Flakon/Ampule.
	Loti 5 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Calcium chloride 1g/10 ml Flakon/Ampule
	Loti 9 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Human coagulation Factor IX 250 Ul- 500 UI UI
	Loti 16 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Dalteparine sodium 5000UI Shiringe e para pergatitur
	Loti 25 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Recombinant Interferon alfa-2b produced in E.coli by recombinant DNA technology 18MIU/1.2 ml Shiringe e para pergatitur

	11 274 (njëmbëdhjetë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e katër) lekë Me TVSH.
	Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24,pika 1 ç, pasi asnjë nga tre ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
	Data e shpërndarjes së këtij njoftimi  27.03.2018
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	ZYRA ARSIMORE DEVOLL

	NDERMARRJE E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	NDERMARRJE E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
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	I. KRITERE TE PERGJITHESHME


