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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë    

Tel   +355 42235 597 

Fax    +355 42234 885 

E-mail   mjuka@albaniandf.org 

Adresa e Internetit www.albaniandf.org 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Proçedurë e hapur”, “Marreveshje Kuader me disa Operatore Ekonomike, 

ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara”. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër“Mbikqyrje punimesh për objekte të financuara nga 

buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019”, minikonkursi me objekt:  

Minikonkurs nr.3: “Mbikqyrja e punimeve të kryera në objektin Rruga Qendër Gosë – Hekurudha – 

Gosë e Madhe, Bashkia Rrogozhinë” . 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotitREF-77419-07-02-2018. 

 

5. Fondi limit i marreveshjes kuader: 41,666,667 (dyzet e nje mije e gjashteqind e gjashtedhjete e 

gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) leke pa t.v.sh. 

Fondi limit i minikonkursit: 

Minikonkurs nr.3: 608.870 (gjashtëqind e tetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë) lekë pa t.v.sh. 

 

6. Vlera totale e kontrates të lidhur në zbatim të marrëveshjes kuadër: 

 

Minikonkurs nr.3:  621.000 (gjashtëqind e njëzet e një mijë) leke me tvsh. 

   

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 17.09.2018. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri:  Bashkimi i operatoreve ekonomike “Derbi E” shpk & “GB Civil Engineering” shpk , 

perfaqesuar nga shoqeria “Derbi E” shpk 

Adresa   Rr. “Dibres”, pallati “Andi Konstruksion”, sh1, ap. 3, Tirane 

Nr. NIPT                     “Derbi E” shpkNIPT: K77916947A 

“GB Civil Engineering” shpk NIPT:  L51825011V 

 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë    

Tel   +355 42235 597 

Fax    +355 42234 885 
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E-mail   mjuka@albaniandf.org 

Adresa e Internetit www.albaniandf.org 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Proçedurë e hapur”, “Marreveshje Kuader me disa Operatore Ekonomike, 

ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara”. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër“Mbikqyrje punimesh për objekte të financuara nga 

buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019”, minikonkursi me objekt:  

Minikonkurs nr.4: “Mbikqyrja e punimeve të kryera në objektin Rehabilitim i lumit Gjanica dhe 

rikonceptimi i qendrës së qytetit të Fierit”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotitREF-77419-07-02-2018. 

 

5. Fondi limit i marreveshjes kuader: 41,666,667 (dyzet e nje mije e gjashteqind e gjashtedhjete e 

gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) leke pa t.v.sh. 

Fondi limit i minikonkursit: 

Minikonkurs nr.4: 8.479.850 (tetë milion e katërqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e 

pesëdhjetë) lekë pa t.v.sh. 

 

6. Vlera totale e kontrates të lidhur në zbatim të marrëveshjes kuadër: 

 

Minikonkurs nr.4:  8.520.000 (tetë milion e pesëqind e njëzet mijë) lekë me tvsh. 
   

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 17.10.2018. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri:  Bashkimi i operatoreve ekonomike “Geosat Group” shpk  & “Instituti i Konsulences ne 

Ndertim” shpk & “Imes D” shpk, perfaqesuar nga shoqeria “Geosat Group” shpk 

Adresa   Rruga “Deshmoret e 4 Shkurtit”, Pallati 19, Tirane 

Nr. NIPT                     “Geosat Group” shpk NIPT: K21624005I&“Instituti i Konsulences ne 

Ndertim” shpk NIPT: K71828007J&“Imes D” shpk NIPT: K82430006C 

 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë    

Tel   +355 42235 597 

Fax    +355 42234 885 

E-mail   mjuka@albaniandf.org 

Adresa e Internetit www.albaniandf.org 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Proçedurë e hapur”, “MarreveshjeKuader me disaOperatoreEkonomike, 

kujotëgjithakushtetjanëtëpërcaktuara”. 

 


	1. Type of Contracting Procedure: Open –Electronically Over the Monetary Limit.
	Blerje Karburant dhe vaj me REF-04444-01-21-2019
	Loti I, Blerje Karburant me Nr. REF-04451-01-21-2019
	Loti II, Blerje Vaj me Nr. REF-04453-01-21-2019
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	Adresa Lagja Kombinat,Rruga Baki Gjebrea 5001  Berat.
	Tel/Fax 0682065151

	4. Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-04974-01-24-2019
	1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4.Numri i referencës së procedurës ; REF-04507-01-21-2019
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Kërkesë për Propozim (sherbime)
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Ruajtia e ambjenteve te Sh-A .T.Sh.F.P.Korçë
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-04696-01-22-2019
	5. Fondi limit: 2.920.000 leke pa tvsh
	6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj  365 ditë pune
	7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 05/02/2019 Ora: 12:00.
	8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 05/02/2019 Ora: 12:00.
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	DREJTORIA E PËRGJITHSHME RTSH
	Numri i references së procedurës/lotit: REF-00398-12-19-2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Vlera 3,750,000(tre milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë)lekë pa tvsh.
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “  I.A.S (Industrial Air Solution)sh.p.k me ofertë 3,750,000(tre milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë)lekë pa tvsh se  pikët totale të marra  [_____ ]është identifikuar si o...

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.01.2019
	Ankesa: ka ose jo JO NUK KA PATUR
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë,11.01.2019
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka
	SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME PEQIN
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.01.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo , jo .
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.01.2019
	Ankesa: Kishte Ankese nga Operatori “SHAGA”Sh.P.K.
	NUIS  K81716011V
	NUIS  K31321021N

	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.01.2019
	Ankesa: ka ose jo JO NUK KA PATUR (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.01.2019
	Ankesa: ka ose jo , jo . (1)
	Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të ]
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-03051-01-03-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.01.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO NUK KA PATUR (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 15.01.2019
	Ankesa: NUK KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.01.2018
	Ankesa: ka ose jo    JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.01.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo    JO (1)
	UNIVERSITETI EQREM ÇABEJ GJIROKASTER
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.11.2018
	Ankesa: 2 (dy)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.01.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo_____JO_________
	1.  KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
	1.  KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT (1)
	1.  KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT (2)
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje " SHERBIM RIPARIM DHE MIREMBAJTJE E PAJISJEVE MJEKSORE, LABORATORIKE DHE RADIOLOGJIKE "ndare ne lote gjithsej 3 (tre). Marrëveshje Kuadër me  disa operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - ...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.01.2019
	Ankesa: ka ose jo        Nuk ka ankesa
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje " SHERBIM RIPARIM DHE MIREMBAJTJE E PAJISJEVE MJEKSORE, LABORATORIKE DHE RADIOLOGJIKE "ndare ne lote gjithsej 3 (tre). Marrëveshje Kuadër me  disa operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - ... (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.01.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo        Nuk ka ankesa (1)
	Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje " SHERBIM RIPARIM DHE MIREMBAJTJE E PAJISJEVE MJEKSORE, LABORATORIKE DHE RADIOLOGJIKE "ndare ne lote gjithsej 3 (tre). Marrëveshje Kuadër me  disa operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - ... (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.01.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo        Nuk ka ankesa (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.01.2019 (3)
	Ankesa:JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.01.2018
	Ankesa: ka ose jo: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 14/01/2019
	Ankesa: ka ose jo: JO (1)
	DREJTORIA E ARKIVIT QENDROR TE SIGURIMEVE SHOQERORE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.01.2019 (4)
	Ankesa: ka ose jo NUK KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.01.2019 (5)
	Ankesa: ka ose jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.01.2019
	Ankesa: SKA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.01.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo , jo . (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.01.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo , jo . (3)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.01.2019.
	Ankesa: nuk ka patur.
	FORMULARI  I  NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.01.2019
	Ankesa: Nuk ka ankesa
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	4. Numri i referencëssëprocedurës/lotitREF-96888-12-05-2018
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref-46145-02-09-2018
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit:
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (1)
	Loti 4 Blerje kaseta filmash radiologjie
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: (2)
	Adresa             Peshkopi, Lagjja "Nazmi Rushiti", Bulevardi " Ambient biznesi në katin e parë, ndërtesa me numër pasurie nr.11/48-np, zona kadastrale nr.2932
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,  neni 24 pasi  asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit
	Data e shpërndarjes së këtij njoftimi  24.01.2019
	NJOFTIM PËR VËNDE TË LIRA PUNE
	Contracts Awarded
	Contracts Awarded (1)
	Contract’s Awarded
	Contract’s Awarded (1)
	Contract’s Awarded (2)
	Contract’s Awarded (3)

	Experience and Professional profile of Consultant

