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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: “Tender i Hapur” 
  
Objekti i Prokurimit: “Rikonstruksioni i rrugës Grykë Manati - Kolsh & Ndërtim i rrugës se 
varrezave” 
 
Fondi limit: 56.700.507 (pesëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind mijë e pesëqind e shtatë) 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 gjuhën Shqipe 
 
Afati për Kryerjen e Shërbimeve: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës,  me përfundim 
brënda 5 muajsh nga data e nenshkrimit te kontrates 
   
Hapja e Ofertave do te behet ne: 27.07.2015 ora 10.00 
  
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 27.07.2015, 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 
 
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.  
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	1. ofertuesi “EXPO SISTEM” sh.p.k
	Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
	Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per te vertetuar kriteret e Kulaifikimit te percaktuara ne DST.
	2. ofertuesi “MONTAL” sh.p.k
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	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “MONTAL” shpk. është identifikuar si oferta e suksesshme për Lotet me vlera si më poshtë:

	Për:       “BUNA” sh.p.k. NIPT J61826501C,
	Adr:      Lagjja 14, “Bajram Curri”, Shkozet, Durrës.
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	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	NJOFTIM  PER VEND  TE  LIRE  PUNE
	Ne zbatim te VKM-se Nr. 176 date 29.03.2006, ju lutemi te botoni ne Buletinin e Njoftimeve Publike njoftim per vend te lire pune si me poshte :
	D. R.F. S.D. K. SH  Fier shpall kete vend te lire pune:
	1 – Specialist farmacist Sektori I Rimbursimit prane D.R.F.S.D.K.SH-se Fier.
	Kandidatet per keto vende pune duhet te plotesojne keto kerkesa:
	1 – Te kene mbaruar Arsimin e Larte per Farmaci.
	2 – Nota mesatare do te jete avantazh.
	3 – Te kete pervoje pune .
	4 – Te jete i komunikueshem.
	5 – Te zoteroje kompjuterin.
	6 – Zoterimi i gjuheve te huaja do te jete avantazh.
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	Te gjitha dokumentat duhet te jene origjinale ose te noterizuara.
	Dokumentat te dorezohen ne zarf te mbyllur, i cili protokollohet  ne sekretari.
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