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PROCEDURA SHERBIM 

KONSULENCE 
 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 

Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adrese: Rruga 
“SamiFrasheri”, Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885. 
 
Lloji i Proçedures se Prokurimit: “Sherbim Konsulence”. 
 
Objekti i Prokurimit: “Shërbimi I mbikqyrjes së punimeve në objektin “Lidhja e 
rrugës Transballkanike me superstraden Fier – Lushnje””. 
 
Fondi limit: 2.169.000 (dy milion njeqind e gjashtedhjete e nente mije) lekë pa 
t.v.sh.Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit. 
 
Gjuha e Tenderit: Dokumentat e Tenderit do te jene te disponueshme ne 
gjuhen Shqipe. 
 
Ofertuesit mund te dergojne ofertat e tyre ne gjuhen Shqipe. 
 
Afati per Kryerjen e Sherbimeve: Duke filluar nga data e lidhjes se kontrates, 
me përfundim brenda 12 muaj ose 365 dite. Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
rezervon te drejten tekerkoje inspektime shtese gjatë periudhës 2 vjeçare të 
garancisë. Kosto per keto inspektimeduhet te perfshihet ne vleren e ofertes qe 
do te paraqese operatori ekonomik. 
 
Data e dorëzimit të shprehjeve të interesit: 16/02/2015 ora: 12:00. 
Vendi: Në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al. 
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data: 16/02/2015 ora: 12:00. 
Vendi: 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) 
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��Fax: 00355 4 2 234 885 
��E-mail: vkazanxhi@albaniandf.org. 
 
Operatoret ekonomike te huaj, ne menyre qe te perdorin sistemin e prokurimit 
elektronik,duhet te rregjistrohen si operatore ekonomike ne adresen e 
internetit:https://www.app.gov.al/ep/Registration.aspx. 
 
Udhezime te metejshme per ofertuesit e huaj mund te merren ne dokumentin 
“EPS user manual – Economic Operators”, i cili mund te merret nga faqja e 
internetit:www.app.gov.al. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adrese: Rruga 
“Sami Frasheri”, Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885. 
 
Lloji i Proçedures se Prokurimit: “Sherbim Konsulence”. 
 
Objekti i Prokurimit: “Shërbimi I mbikqyrjes së punimeve në objektin 
“Rikonstruksion i rrugës Porcelan – Kinostudio – Surrel””. 
 
Fondi limit: 1.582.400 (nje milion peseqind e tetedhjete e dy mije e katerqind) 
lekë pa t.v.sh. 
 
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit. 
 
Gjuha e Tenderit: Dokumentat e Tenderit do te jene te disponueshme ne 
gjuhen Shqipe. 
 
Ofertuesit mund te dergojne ofertat e tyre ne gjuhen Shqipe. 
 
Afati per Kryerjen e Sherbimeve: Duke filluar nga data e lidhjes se kontrates, 
mepërfundim brenda 10 muaj ose 300 dite. Fondi Shqiptar i Zhvillimit rezervon 
te drejtente kerkoje inspektime shtese gjatë periudhës 2 vjeçare të garancisë. 
Kosto per keto inspektime duhet te perfshihet ne vleren e ofertes qe do te 
paraqese operatori ekonomik. 
 
Data e dorëzimit të shprehjeve të interesit: 16/02/2015 ora: 10:00. 
Vendi: Në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al. 
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data: 16/02/2015 ora: 
10:00.Vendi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: 
www.app.gov.al. 
 


