
KONTRATAT E LIDHURA NGA REKTORATI I UNIVERSITETIT  TE TIRANES, PREJ DATES 02.11.2014 E NE VIJIM
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nr. 
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1
Blerje medalje për studentë ekselentë 

të UT-së
03.11.2014                 939,000 "PIRRO" shpk

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

2 Blerje pajisje dhe vegla pune për UT 07.11.2014 97,750                 "MEGATEK" shpk
realizuar sipas kushteve të 

kotratës

3
Blerje, prodhim, instalim pajisje dhe 

sisteme mobilimi për UT-në
19.11.2014 68,382,880          "ERZENI/SH" shpk

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

4

Blerje materiale speciale - certifikata 

për studentet me medalje ari dhe 

argjendi

26.11.2014                  60,000 FM Reklama
realizuar sipas kushteve të 

kotratës

5
Siguracion vjetor 2014 TPL për 

automjetin TR 7894 A
27.11.2014                  24,530 Instituti i Sigurimeve SHA

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

6 Blerje materiale speciale (flamuj) 27.11.2014                  74,160 Univers reklama shpk
realizuar sipas kushteve të 

kotratës

7
Siguracioni vjetor TPL dhe KASKO për 

automjetin TR 3439 K
05.12.2014                  56,280 Instituti i Sigurimeve SHA

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

8
Blerje pajisje laboratorike dhe audio për 

UT-në
15.12.2014

 Loti 1: 2,945,100          

Loti 2: 1,090,800 

Loti 1 "KRIJON” Shpk,                           

Loti 2 "Soft & Solution" shpk

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

9
Sklupturë shqiponje me baze druri, e 

derdhur në rezinë dhe e argjenduar,
17.12.2014                  28,800 Pirro shpk

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

10

Kolana me titull "Enciklopedi Antologjike 

e Mendimit Shqiptar", 3 vellime (1807-

1957) me autor Ndriçim Kulla, ISBN: 

978-9928-183-02-6

17.12.2014                    8,000 Adrion shpk
realizuar sipas kushteve të 

kotratës

11 Sherbim Koktejl për Këshillin Studentor 18.12.2014                 180,000 Floga shpk
realizuar sipas kushteve të 

kotratës

12

Blrje Kartolina për festat e fundvitit dhe 

zarf i thjeshte me logo UT-je dhe e 

personalizuar

18.12.2014                  39,990 Leonard Mata PF
realizuar sipas kushteve të 

kotratës
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13

Abonim në shtypin vendas dhe të huaj 

për vitin 2015, (gazeta e revista 

shqiptare/huaja)

19.12.2014                 338,509 Adrion shpk
realizuar sipas kushteve të 

kotratës

14
Aktivitet social me rastin e festave të 

fundvitit me shërbim artistik DJ
19.12.2014                 348,000 Shpetim Xibraku shpk

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

15
Blerje pajisje kompjuterike dhe 

elektronike për UT-në
24.12.2014 15,546,256          "BNT Electronic's" shpk

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

16
Shpenzime per pritje -percjellje: Blerje 

kafe,qumesht,caj,uje
20.01.2015                  80,040 Coffee Club shpk

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

17
Siguracion vjetor TPL dhe KASKO per 

automjetin TR 7863 M
27.02.2015                  72,100 Instituti i Sigurimeve shpk

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

18
Shërbim privat i sigurisë fizike të

Universitetit të Tiranës dhe filialeve
03.12.2014

 Loti 1: 43,514,179    

Loti 2: 361,138 

 Loti 1 "Eurogjici Security" shpk                                                          

Loti 2 "Trezhnjeva" shpk                        

Loti 3 "Anulluar" 

 në proçes 

19
Shërbim privat i sigurisë fizike të

filialeve të UT-së
24.12.2014

 Loti 1: 360,465   

Loti 2: 361,138 

 Loti 1 "Anakonda" shpk;                          

Loti 2 "Trezhnjeva" shpk,      

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

20
Shërbim privat i sigurisë fizike të

Universitetit të Tiranës
26.12.2014              7,659,470  "TONY SECURITY" shpk,    

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

21
Shërbim privat i sigurisë fizike të filialit

të UT-së, Sarandë 
12.01.2015              3,294,250   "ANAKONDA" shpk 

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

22
Shërbim privat i sigurisë fizike të filialit

të UT-së, Kukës 
10.02.2015                 251,770  "EUROGJICI SECURITY" shpk                                                       

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

23

Blerje leter A4, materiale kancelerie &

tonera për fax, printer, fotokopje për UT-

në

02.02.2015
 Loti 1: 951,676                

Loti 2: 1,399,006  
  "INFOSOFT OFFICE" shpk 

realizuar sipas kushteve të 

kotratës

Shënim: Publiku mund të njihet me informacion më të detajuar lidhur me  zhvillimin e proçedurave të prokurimit të UT-së sipas Ligjit nr. 9643 

datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik" në faqen zyrtare të agjensisë prokurimit publik www.app.gov.al.


