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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

 
 

OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË 
ELEKTRIKE SH.A 

Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, 
me adresë Rr. “Andon Zako Çajupi”, Pll. Conad, Kati III, Tiranë, Nr. Tel. 042274185, Njësia e 
Prokurimeve 
 
Lloji i procedurës së prokurimit:  Procedurë  “e hapur ”  me mjete elektronike.   
  
Objekti i prokurimit : Rrjeti TM 20 kV në Paskuqan – Babrru Nr. 3. 
 
Fondi limit:   326,813,629 ( treqind e njëzet e gjashtë milion e tetëqind  e trembëdhjetë  mijë e  
gjashtëqind e njezet  e nëntë)  lekë pa tvsh. 
 
Burimi i financimit: nga të ardhurat e OSHEE sh.a. 
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