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Faqja e Internetit www.bashkiamat.gov.al 
 
2.  Lloji i procedurës: :   ”Kerkese per Propozim”  
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: :   ” Mirembajtje kanale vaditese ”. 
 
4. Fondi limit :   4 056 545  ( kater milione e pesedhjete e gjashte mije e peseqind e dyzet e pese  ) 
leke pa tvsh. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 
Vlera  : 3  898 480  (tre milione e teteqind e nentedhjete e tete mije e katerqind e tetedhjete) leke pa 
t.v.sh.                  Moneda :     Leke 
           
 
        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 
 
6. Data e lidhjes së kontratës:  23.05.2017  
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri    Ndregjoni    Sh.p.k 
Adresa   Tirane, Njesia B.Nr.8,rruga Sali Bega 
Nr. NIPT                      K31329048IP 
 

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:  "Ndertimi Shetitores Mak Albania-Pusi Nr.1 dhe 
Rehabilitimi i kanalit Kullues KK1, Golem, Kavaje”. 
 
4. Fondi limit  567.154.000 (pesëqind e gjashtëdhjetë e shtatë milion e njëqind e pesëdhjetë e katër 
mijë) Lekë pa TVSH.  Fondi i akorduar për vitin 2017 është 113.614.127 (njëqind e trembëdhjetë 
milion e gjashtëqind e katërmbëdhjetë mijë e njëqind e njëzet e shtatë) lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur 
është parashikuar për vitin 2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 419.624.728 
(katerqind e nentembedhjete milion e gjashteqind e njezet e kater mije e shtateqind e njezet e tete) 
lekë pa tvsh ose 503.549.674 (peseqind e tre milion e peseqind e dyzet e nente mije e gjashteqind e 
shtatedhjete e kater) leke me tvsh.  

http://www.bashkiamat.gov.al/
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6. Data e lidhjes së kontratës 19 Maj 2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Fusha” shpk me adrese: Njesia Bashkiake nr. 2, rruga 
“Murat Toptani”, godina 25, Tirane 
 

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:  “Rikonstruksioni i rruges Lalez-Bize-Draç”. 
 
4. Fondi limit  206.371.000 (dyqind e gjashtë milion e treqind e shtatëdhjetë e një mijë) Lekë pa 
TVSH.  Fondi i akorduar për vitin 2017 është 41.274.000 (dyzet e një milion e dyqind e 
shtatëdhjetë e katër mijë) Lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 125.000.000 (njeqind e 
njezet e pese milion) Lekë pa TVSH ose 150.000.000 (njeqind e pesedhjete million) leke me tvsh. 
 
6. Data e lidhjes së kontratës 23 Maj 2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Mela” shpk & “Alb 
Shpresa” shpk  me adrese: Rruga “Maliq Muco”, ndertesa 6, hyrja 4, Njesia Bashkiake 9, Tirane. 
 

MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Ministria e Zhvillimit Urban  
Adresa  Rr.”Abdi Toptani”, nr.1 
Tel/Fax  _____________________________ 
E-mail   etleva.petushi@zhvillimiurban.gov.al 
Faqja e Internetit www.zhvillimiurban.gov.al 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  “Kërkesë për propozime”. 
 
3. Objekti  i kontratës: «Rikualifikimi urban i zonës rurale (fshati Pëllumbas) ». 
 
4. Fondi limit:  8’275’108 (tetë milion e dyqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e tetë) lekë pa 
TVSh. 

http://www.zhvillimiurban.gov.al/

	Operatori ekonomik “INSIG” sha, me adresë: Njësia bashkiake nr. 7, rruga e Kavajës, nr. 116, Tiranë.
	Për Lotin I. “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorrike TPL”, me fond limit 29 207 717 lekë pa Tvsh:
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “ INCOMED ” shpk është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “REJSI  FARMA” shpk është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik  “FUFARMA” sha është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Kategoria    Klasifikimi      Emertimi i kategorise
	NUIS K31329048I  &    NUIS K11325002C
	NUIS J66703049C
	NUIS J91915001P  & NUIS  J66902042Q
	NUIS K31329048I  &    NUIS K11325002C
	NUIS J66703049C
	Operatori ekonomik “BE-IS” shpk nuk plotëson pikën 1 të Kapacitetit teknik: “Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe konkreti...
	Për të vërtetuar përvojën e suksesshme, shoqëria “Alb Shpresa” shpk, ka paraqitur kontratat e punës si më poshtë vijon:

	NUIS J91915001P  & NUIS  J66902042Q
	 Operatori ekonomik “Albavia” shpk, në formularin e Deklarimit të Ofertës ka paraqitur një ofertë ekonomike të ndryshme nga oferta e paraqitur në Preventiv. Në Formularin e Deklarimit të Ofertës oferta ekonomike pa TVSH është  71,470,730 (shtatëdhjet...
	7. Vlera totale e kontratës:  1.962.086 ( një milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë       e dy mijë e tetëdhjetë e gjashtë) leke me tvsh.
	6. Vlera totale e kontratës:  46.264.454  (dyzetëegjashtëmilion e dyqindegjashtëdhjetëekatërmijë e katërqindepesëdhjetëekatër)    lekë me TVSH
	Loti 6 Lende kontrasti  per CT, Lende kontrasti  per CT 301-350 mg/ ml , 100ml, Flakon/ Ampule;
	Loti 7 Lende kontrasti  per CT,Lende kontrasti  per CT301-350 mg/ ml ,200 ml, Flakon/ Ampule;
	Loti 2  Anti-infektive të përgjithshëm, Tigecycline, 50mg/5ml, Flakon/ Ampule;
	Loti 16 Metabolizmi dhe trakti tretes, Magnesium sulphate,  2.5 g -10 ml,  Flakon/ Ampule;
	Loti 17 Metabolizmi dhe trakti tretes ,Metoclopramid, 10mg-2ml, Flakon/ Ampule;
	Loti 18 Metabolizmi dhe trakti tretes, Omeprazole, 40 mg,Flakon/ Ampule;
	Loti22  Metabolizmi dhe trakti tretes, Ranitidine, 50 mg,Flakon/ Ampule;



	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	DREJTORIA E RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT ELBASAN
	NJOFTIMI I ANKANDIT
	LOTI 2-“ skrap bakri i përftuar nga materiale metalike jashtë përdorimi”
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;
	Dokumentet e ankandit mund te trerhiqen prane autoritetit shites
	Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:Formulari i njoftimit;

