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7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i perkohshem i shoqerive “Kupa” shpk (35%),  
“Ndregjoni” shpk (40%) dhe “Kthella” shpk (25%), perfaqesuar nga shoqeria “Kupa” shpk me 
adrese rruga “Berisha”, argjinatura me numer pasurie 482,Cerkeze, Kamez. 
 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:  "Ndertim i unazës së qytetit bashkia  Vau Dejës”. 
 
4. Fondi limit  200.000.142 (dyqind milion e njeqind e dyzet e dy) Lekë pa TVSH.  Fondi i 
akorduar per vitin 2017 eshte 100.984.506 leke pa tvsh. Pjesa e mbetur eshte parashikuar per vitin 
2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 149.133.123 (njeqind e 
dyzet e nente milion e njeqind e tridhjete e tre mije e njeqind e njezet  e tre)  lekë pa tvsh ose 
178.959.747 (njeqind e shtatedhjete e tete milion e nenteqind e pesedhjete e nente mije e shtateqind 
e dyzet e shtate) leke me tvsh.  
 
6. Data e lidhjes së kontratës 10 Maj 2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Curri” shpk me adrese: Njesia Bashkiake nr. 10, rruga 
“Kajo Karafili”, pallati “Bimbashi” 8/2, shkalla 2, kati 2, ap. 2B. 
 

BASHKIA BERAT 
 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Berat 
Adresa   Lagjia “Iliria” 
Tel/Fax  032234036 
E-mail   bashkiaberat@yahoo.com 
Faqja e Internetit www.bashkiaberat.gov.al 
 
2.  Lloji i procedurës: Tender i Hapur 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër ”Rikonstruksioni I fasadave te ndertesave te banimit dhe 
stadiumit "Tomori" ne bulevardin "Republika" 
 


	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Loti XII Transport i nxenesve Njesia Administrative  Ana e Malit , Buna Travel“sh.p.k., NIPT-i L 56405004 F. Adresa:Lagjja Qemal Stafa, Rruga 13 Dhjetori -Shkoder
	- Nuk ka paraqitur dokumentacion per autovinc, autobot, etj.
	 Bazuar ne kontraten e bashkepunimit rezulton se shoqeria “GLAVENICA” ka marre persiper te kryeje te gjitha punimet e gjelberimit, nderkohe qe nuk disponon kategorine e licences NP12 qe i pergjigjet ketyre punimeve, si dhe inxhinier mjedisi.
	 Ne lidhje me kriterin qe subjekti duhet te disponoje ” Autobot uji 2 cope”, B.O.E ka paraqitur dokumentacion vetem per 1. Ky fakt reflektohet edhe ne shtojcat 9 te secilit prej anetareve te bashkimit.
	 Ne lidhje me kriterin qe subjekti duhet te disponoje ” Kallep inventari 600 m2”, B.O.E nuk ka paraqitur dokumentacion. Ky fakt reflektohet edhe ne shtojcat 9 te secilit prej anetareve te bashkimit.
	 Kontrata e qirase e lidhur midis shoqerive “A Klas Beton” dhe “Bitupave” per dy rrula me kompresor, nuk provon disponibilitetin nga keto dy shoqeri, pasi nga dokumentacioni rezulton se keto mjete jane ne disponibilitet te shoqerise “S.A.P Beton Asfalt”
	- Ne lidhje me kriterin qe subjekti duhet te disponoje ”Autobitumatrice 1 cope”, operatori ka paraqitur dokumentacion vetem per 1 bot bitumi por jo per mjetin sikurse kerkohet ne dst. Ky fakt reflektohet edhe ne shtojcen 9.
	- Ne lidhje me kriterin qe subjekti duhet te disponoje ” Autobot uji 2 cope”, operatori ka paraqitur dokumentacion vetem per 1 autobot. Ky fakt reflektohet edhe ne shtojcen 9.
	“Blerje shtypshkrimesh”

	III. Gjithashtu nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.2 Kapacitete teknike dhe profesionale:/ pika 2.3.5 (Makineri, Pajisje) gërma (a) ku përcaktohet se: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë automjetet dhe makineritë (sipas tabelës) të cilat du...
	 Ky kusht nuk plotësohet, pasi bazuar në dokumentacionin e dorëzuar si B.O Ekonomik pjesëmarrës, rezulton se, nuk disponojnë: Pajisje terheqese per përcjellësa (deri 30 KN me lexim elektonik)
	KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	Adresa SORI-AL: Rr. ”Beqir Luga”, Pll. 3, Shk. 1/1, Tiranë
	Adresa MC CATERING: Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ”Budi”, Pallati i Shoqërisë
	”Rogerd”, Njësia  Nr.33, Tiranë.
	Adresa  REGLI:  Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ”Budi”, Pallati i Shoqërisë
	Nr. NIPT MC CATERING : K 72218022 J
	Adresa MC CATERING: Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ”Budi”, Pallati i Shoqërisë
	”Rogerd”, Njësia  Nr.33, Tiranë.
	Adresa  REGLI:  Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ”Budi”, Pallati i Shoqërisë
	Nr. NIPT MC CATERING : K 72218022 J
	Objekti i prokurimit (n.q.se ka lote sipas loteve ): “Rehabilitimi i kanalit Ujites  “Rog- Zaberzan”
	Adresa EGLENTIT: Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ”Budi”, Pallati i Shoqërisë                                                ”Rogerd”, Njësia  Nr.33, Tiranë.
	Adresa  Eraldo-2013:  Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ”Ali Shefqeti”, Banesë Private Nr.17
	Tiranë.
	Adresa G E A: Maliq, Blloku Nr.4, Zona Kadastrale 2573, Nr. Pasurie 4/442, Maliq, Korçë.
	Nr. NIPT Eglenti : L 28405201 R
	Adresa MC CATERING: Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ”Budi”, Pallati i Shoqërisë
	”Rogerd”, Njësia  Nr.33, Tiranë.
	Nr. NIPT MC CATERING : K 72218022 J
	Adresa SORI-AL: Rr. ”Beqir Luga”, Pll. 3, Shk. 1/1, Tiranë


	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
	NJOFTIM PER BOTIM PËR
	Njoftim per vend te lire pune
	Bazuar ne strukturen analitike te Qendres Shendetesore Burrel per vitin 2017, njoftojme per 1 (nje) vende te lire pune ne pozicionin Recepsionist/e dhe kandidati duhet te plotesoje keto kerkesa:
	-Te kete arsimin e larte mundesisht infermiere
	-Te kete experience pune
	-Te kete aftesi te mira komunikuese
	-Te mos jete I denuar nga gjykata
	-Te mos jete larguar nga puna per shkelje abusive
	Kandidati duhet te derzojne prane Sektorit te Ekonomistes keto dokumenta:
	1.Kerkese me shkrim
	2.Cv
	3.Fotokopje t ediplomes se bashku me listen e notave te noterizuar
	4.Deshmi penaliteti
	5.Vertetim nga Prokuoria qe nuk eshte ne ndjekje penale
	6.Vertetim nga GjykataPenale qe nuk eshte ne process gjygjesor
	7.Raport mjeko –ligjor
	8.Fotokopje te kartes se identitetit
	9.Librezen e punes
	Dokumentat do te pranohen nga data 15.05.2017 deri 23.05.2017
	Perzgjedhjae kandidateve fitues do te behet me konkurim dosjesh sidhe me interviste te drejtperdrejte.
	Konkursi do te zhvillohet ne dt.19.05.2017.  Ora 11P00  Pne ambientet e Drejtorise se Spitalit “Ihsan ÇABEJ” Lushnje.
	Konkursi do te zhvillohet ne dt.19.05.2017.  Ora 09.P00  Pne ambientet e Drejtorise se Spitalit “Ihsan ÇABEJ” Lushnje.
	Konkursi do te zhvillohet ne dt.18.05.2017.  Ora 09.P00  Pne ambientet e Drejtorise se Spitalit “Ihsan ÇABEJ” Lushnje.
	Konkursi do te zhvillohet ne dt.22.05.2017.  Ora 09.P00  Pne ambientet e Drejtorise se Spitalit “Ihsan ÇABEJ” Lushnje.

