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PROCEDURA TË HAPURA SHËRBIME 
 
 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 
Adresa   Rruga “Gjin Bue Shpata” 
Tel/Fax  04 2276832 
E-mail   ___________________________________________ 
Adresa e Internetit www.tatime.gov.al 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  e hapur 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër“Ruajtje objektesh të godinave ku është akomoduar 
administrata tatimore për vitin 2017”  
 
4. Fondi limt  63.102.775 (gjashtëdhjetë e tre milion e njëqind e dy mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë 
e pesë)lekë 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   Nga lidhja e kontrates deri ne 
31.12.2017 
     
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:01.03.2017 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:01.03.2017 
  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: Procedure e Hapur / Marreveshje Kuader. 
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve 
per objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit”. 
 
4. Fondi limit 60.650.000 (gjashtedhjete milion e gjashteqind e pesedhjete mije) leke pa 
tvsh. 
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5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohezgjatja e 
marreveshjes kuader eshte 18 muaj nga data e lidhjes se marreveshjes. Kohëzgjatja e 
kontratave qe do te lidhen ne vijim te minitenderave do te percaktohet sipas termave te 
references per secilin objekt. 
 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 
28.02.2017 Ora: 10.00 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 
28.02.2017 Ora: 10.00 
 

OSHEE SH.A 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    OSHEE sh.a 
Adresa              Rr. Andon Zako Çajupi, Pll. Conad, Kati III, Tiranë 
Tel/Fax  042274185 
E-mail   ___________________________________________ 
Faqja në Internet www.oshee.al 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  e hapur -sherbime 
 
3. Objekti i kontratës: “Inventarizimi dhe sistemi i administrimit të aktiveve materiale afatgjata të 
Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a)”. 
 
4. Fondi limit: 187,666,667  (njëqind e tetëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e 
gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjete e shtatë) leke pa tvsh. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 18 muaj nga data e nenshkrimit te 
kontrates.  
     
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: date 28.02.2017 ora 15:00, 
ne www.app.gov.al . 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: date 28.02.2017 ora 15:00,  
ne www.app.gov.al . 
 

AGJENCIA KOMBETARE E ZONAVE TE MBROJTURA 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura 
Adresa   Rruga: Nobert Jokl, ish godina e ATSH-se, Tirane 
Tel/Fax  ___________________________________________ 
E-mail   info@Akzm.gov.al  
Faqja e Internetit www.Akzm.gov.al 
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