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PROCEDURA SHËRBIM 
KONSULENCE 

 
 

BORDI RAJONAL I KULLIMIT KORCE 
 
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel: BORDI RAJONAL I KULLIMIT KORCE 
Blloku i Ri i Sportit, Korce. Nr.Tel. 0822 427 14. 
 
Lloji i procedures se prokurimit: SHERBIM  KONSULENCE Prokurim Elektronik.  
 
Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): “Studim Projektim per objektet e ujitjes, 
kullimit dhe mbrojtjes nga permbytja”.    
 
Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve):  
1 250 000 (njemilion e dyqint e pesedhjetmije) leke  pa T.V.SH. 
 
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit 
 
Afati per sherbim: 45 dite nga data e lidhjes se kontrates. 
 
Data e zhvilimit te tenderit:   Date   10.10.2016   ora 11:00 
Vendi: adresa e internetit www.app.gov.al 
 
Afati i fundit per dorezimin e dokumentave:   Date  10.10.2016   ora 11:00  
Vendi: adresa e internetit www.app.gov.al 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
 
1. Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885.  
 
2. Lloji i Proçedures së Prokurimit: “Shërbim Konsulence”.  
 
3. Objekti i Prokurimit: “Mbikqyrje punimesh per objektin “Ndertimi i ujesjellesit Cerme- Sulzotaj-
Terbuf”.  
 
4. Fondi limit: 4.128.306 (kater milion e njeqind e njezet e tetë mijë e treqind e gjashtë) lekë pa 
TVSH.  
 
5. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.  
 
6. Gjuha e Tenderit: Dokumentet e Tenderit do të jenë të disponueshme në gjuhën Shqipe.  
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7. Afati për Kryerjen e Shërbimeve: Afati i parashikuar per perfundimin e punimeve te ndertimit te 
objektit eshte 10 muaj. Kohezgjatja e kontrates per mbikqyresin e punimeve eshte deri ne 
perfundim te punimeve te ndertimit duke perfshire edhe zgjatjet e mundshme si dhe afatin e 
garancise.  
 
8. Data e dorëzimit të shprehjeve të interesit: Data: 13.10.2016 Ora: 10.00.  
 
9. Vëndi: Në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al. Afati i fundit për 
pranimin e dokumentave, data: 13.10.2016 Ora: 10.00.  
 
10. Vëndi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  
 Personi Pergjegjes: Fondi Shqiptar i Zhvillimit Njesia Ligjore dhe e Prokurimit  
 Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania  
 Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)  
 Fax: 00355 4 2 234 885  
 E-mail: adf@albaniandf.org.  
 
11. Operatorët ekonomikë të huaj, në mënyrë që të përdorin sistemin e prokurimit elektronik, duhet 
të rregjistrohen si operatorë ekonomikë në adreswn e internetit: https://www.app.gov.al 
/ep/Registration.aspx  
 
12. Udhëzime të mëtejshme për ofertuesit e huaj mund të merren në dokumentin “EPS user manual 
– Economic Operators”, i cili mund të merret nga faqja e internetit: www.app.gov.al.  
 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 
Adresa   “Rruga Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 
Tel/Fax  +355 4 2234789 / +355 4 2223600 
E-mail   info@arrsh.gov.al  
Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al  
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Shërbim konsulence 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Studim projektim rehabilitimi i rrugës Elbasan (Llixha) 
– Gramsh (Drizë)  
 
4. Fondi limit: 11 179 641 lekë, pa tvsh 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 14 muaj   
     
6- Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi: 
Data: 18.10.2016,   Ora: 10.00, Vendi: www.app.gov.al 
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	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Me ofertën ekonomike, me vlerë prej 339 000.00 (treqind e tridhjetë e nëntë mijë ) lekë pa TVSH.
	Për Loti 14 Barna Antineoplastike dhe immunomodulatore Methotrexat  50 mg/5ml Ampule.
	Me ofertën ekonomike, me vlerë prej 339 000.00 (treqind e tridhjetë e nëntë mijë ) lekë pa TVSH.

	UQENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Me ofertën ekonomike, me vlerë prej 627 900 (gjashtëqind e njëzet e shtatë mijë e nëntëqind) lekë pa TVSH
	Me ofertën ekonomike, me vlerë prej 627 900 (gjashtëqind e njëzet e shtatë mijë e nëntëqind) lekë pa TVSH

	Për: DRINI  A   shpk  Lezhe.
	1.  BEGOGJI  sh.p.k    me nr Nipti K87914501G dhe vlere oferte -999 999 (nenteqind e nentedhjete e nente mije) leke leke pa t.v.sh.
	2.  DRINI A  shpk nr nipti  J67902505 vlere oferte 1 240 000 leke
	BEGOGJI  sh.p.k    me nr Nipti K87914501G dhe vlere oferte -999 999 (nenteqind e nentedhjete e nente mije)
	Per arsyet e meposhtme :
	Nuk ka  paraqitur dokumentin qe provon shlyerjen e detyrimeve te maturuara te energjise elektrike . Nuk kaparaqitur dokumentin qe provon shlyerjen e detyrimeve vendore nga njesite  perkatese vendore , nga Bashkia Lezhe . Nuk kaparaqitur dokumentin ban...
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë DRINI A  shpk nr nipti  J67902505 vlere oferte 1 240 000 lekeështë identifikuar si oferta e suksesshme.
	Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2016, miratuar me VKB Nr.58, datë 30.12.2015 “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2016 – 2018 dhe detajimin e buxhetit të Tirana Parking për vitin 2016.
	Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “P...

	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	UDREJTORIA ARSIMORE RAJONALE BERAT
	Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it
	Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it
	Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “Shendelli” 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, kërkesa këto të ...

	U konstatuan mangësi në dokumentacionin e paraqitur elektronikisht nga shoqëria “Ndërtim Montim Patos” në përmbushjen e pikave të mësipërme.
	U konstatua se shoqëria “NDËRTIM MONTIM PATOS” shpk nuk ka  paraqitur çertifikatën ISO 39001 -2012.


	UZYRA QËNDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME
	5. Bashkimi Operatorëve Ekonomik “Delta Lavori” SHA, me NIPT 01488740602 & “Kola Invest” Sh.p.k me NIPT K93103401G & “KUPA” shpk me NIPT K51615512C, S’kualifikohet për arsye se nuk ploteson vleren e punimeve te ngjashme sipas DST.
	 Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e pune te ngjashme, Operatori Delta Lavori ka dorezuar dokumentacion per objektin; “Racionalizimi i nyjes Squarciarelli”, Objekti nuk eshte i së njëjtës natyrë (KUZ+ITUP) sic kerkohet ne DST – Shtojca 10 por ndert...
	 Operatori Kupa ka dorezuar dokumentacion per objektin: Kolektori i liqenit Paskuqan, Objekti nuk eshte i së njëjtës natyrë (KUZ+ITUP) sic kerkohet ne DST – Shtojca 10 por ndertim kolektor shkarkimi rezervuari. Vlera e punimeve te kryera nga ky opera...
	 Operatori Kola ka dorezuar dokumentacion per objektin: Rezidence banimi 3-kate me nen-cati dhe kat nentoke, Selite e Vogel, Tirane”, Objekti nuk eshte i së njëjtës natyrë (KUZ+ITUP) sic kerkohet ne DST – Shtojca 10 por ndertim rezidence banimi.
	 Liçensa profesionale e shoqerisë  lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës. Per kete Operatori “Delta Lavori” nuk ka dorezuar licensen e konvertuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastruktures.
	 Operatorit Kupa dhe Kola i mungojne pikat: N.P.-1 F; N.P.-7 G.
	Nuk eshte paraqitur asnje oferte nga ky operator ekonomik.
	2. Mungojnë specifikimet teknike sipas DST.
	3. Dëshmia e kualifikimit për sigurimin teknik.
	Nuk eshte paraqitur asnje  dokumentacion të kërkuar në  D.S.T nga ky operator ekonomik.
	Kontrktori/et,adresa,nipt: Operatori ekonomik “Boshnjaku B” Shpk – NIPT – K72627402H,me adresë Fier.

	TOTALI
	Ndodhur në kushtet kur Udhëzimi Nr.75 datë. 13.03.2014 i Ministrit të Punëve të Brendshme, “Për procedurat që ndiqen për administrimin e automjeteve dhe motomjeteve që kalojnë në Rezervat Materiale të Shtetit si pasojë e konfiskimit” nuk përcakton mën...
	UAUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE
	Njoftim për  vende te lira pune


