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Fondi limit  pa TVSH: 7.137.200  leke (shtate milione e njeqinde  etridhjete e shtatemije e 
dyqinde). 
 
Afati per kryerjen e sherbimit: 30 dite prej lidhjes se kontrates. 
  
Data e zhvillimit te tenderit:  15 / 03 / 2016,ora 12.00  
ne www.app.gov.al 
 
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 15 / 03 / 2016,ora 12.00 
ne www.app.gov.al 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
  
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885.  
 
Lloji i Proçedures së Prokurimit: “Shërbim Konsulence – Marrëveshje Kuadër”.  
 
Objekti i Prokurimit: «Sherbime projektimi per projekte te financuara nga Fondi i Zhvillimit te 
Rajoneve (FZHR), Bashkia Tirane”.  
 
Fondi limit: 83.333.333 (tetëdhjetë e tre milion tetëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e 
tre) lekë pa TVSH.  
 
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.  
 
Gjuha e Tenderit: Dokumentet e Tenderit do të jenë të disponueshme në gjuhën Shqipe. Ofertuesit 
mund të dërgojnë ofertat e tyre në gjuhët shqip, anglisht, frengjisht dhe italisht.  
 
Afati për Kryerjen e Shërbimeve: Sipas termave te references.  
 
Data e dorëzimit të shprehjeve të interesit: 22/03/2016 ora: 10:00.  
Vëndi: Në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data: 22/03/2016 ora: 10:00.  
Vëndi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  
 
Personi Pergjegjes: Valentina Kazanxhi, Njesia Ligjore dhe e Prokurimit  
 

 Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
 Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania  
 Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)  
 Fax: 00355 4 2 234 885  
 E-mail: vkazanxhi@albaniandf.org.  
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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.  
 
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.  
 

KESH SH.A. 
 
KESH sh.a. me adresë Blloku Vasil Shanto, Tiranë Tel/ Fax +355 42 228 349 P.O. Box 259/1   
Tiranë, e mail: mail@kesh.al 
 
Lloji i procedurës: Shërbim Konsulence me mjete elektronike. 
 
 Objekti: “Hartim projektesh”, e ndarë në lote si më poshtë: 
     Loti I “Mbrojtje dhe sistemim i zonës së poshtme të digës së Qyrsaqit në Hec Vau Dejës”. 
     Loti II "Sistemim dhe rehabilitim i daljes së tunelit të shkarkimit të digës së Zadejës duke           
     përfshirë edhe llogaritjen hidraulike për kontrrollin e kapacitetit shkarkues të digës". 
     Loti III “Rritje e kapaciteteve dhe rikonstruksioni i plotë i HEC Theth”. 
 
Fondi limit:15,701,640 (Pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e një mijë e gjashtëqind e dyzetë) Lek 
pa TVSH, vënë  në dispozicion nga vetë KESH sh.a, e ndarë në lote. 
    Loti I “Mbrojtje dhe sistemim i zonës së poshtme të digës së Qyrsaqit në Hec Vau Dejës”, me                            
    fond limit 10,080,000 lek pa TVSH. 
    Loti II "Sistemim dhe rehabilitim i daljes së tunelit të shkarkimit të digës së Zadejës duke           
    përfshirë edhe llogaritjen hidraulike për kontrrollin e kapacitetit shkarkues të digës", me fond    
    limit 2,808,000 lek pa TVSH. 
    Loti III “Rritje e kapaciteteve dhe rikonstruksioni i plotë i HEC Theth”, me fond limit 2,813,640  
    Lek pa TVSH. 
 
Kontrata do të realizohet në një afat prej 90 ditë për Lotin e I, 90 ditë për Lotin II, dhe 60 ditë Loti 
III, nga data e nënshkrimit të saj. 
 
Data e zhvillimit të tenderit është data    /    /2016  ora 10.00 
    Prokurim elektronik  www.app.gov.al 
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave është data    /    /2016 ora  10.00  
     Prokurim elektronik  www.app.gov.al 
 

BASHKIA DELVINE 
 
Autoritetit kontraktor : Bashkia Delvine,Lagjia “Sinan Ballaci”,Rruga “Nazif Haderi. 
 
Lloji i procedures se prokurimit : Sherbim konsulence me mjete elektronike 
  


