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PROCEDURA KËRKESË PËR 
PROPOZIM SHËRBIME 

 
 

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 adf@albaniandf.org  
Adresa e Internetit www.albaniandf.org  
 
2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per Propozime.  
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Studimi i trafikut dhe transportit në Bashkitë Sarandë 
dhe Gjirokastër, në kuadër të Projektit PZHIUE”.  
 
4. Fondi limit 3.333.000 (tre milion e treqind e tridhjete e tre mije) leke pa tvsh.  
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Deri ne daten 30 Shtator 2016.  
 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
Data: 14.07.2016 ora 10.00  
Vendi: www.app.gov.al  
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
Data: 14.07.2016 ora 10.00Vendi: www.app.gov.al 
 

MINISTRIA E FINANCAVE 

 
Autoritetit kontraktor, adresa, nr.tel: Ministria e Financave, Bul “Dëshmorët e Kombit”, 
Tel/Fax0035542228405/0035542228494, www.financa.gov.al. 
 
Lloji i procedurës së prokurimit: “Kërkesë për propozim” me mjete elektronike. 
 
Objekti i prokurimit: “Auditimi i Projekteve dhe Granteve”. 
 
Fondi limit i vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit 2016 është: 2 588 250 (dymilion e 
pesëqindetetëdhjetëetetëmijë e dyqindepesësdhjetë) Lekë pa TVSH. 
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