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Afati i fundit për pranimin e dokumentave:    21.09.2015,  ora: 11:00 
Vëndi:  Prokurim elektronik ne website e APP: www.app.gov.al 
 

INSTITUTI I MONUMENTEVE TË KULTURËS 
1- Emri Instituti i Monumenteve të KulturësAdresa Rruga “Aleksandër Moisiu”, Nr. 76, ish 
Kinostudio, Tiranë,ShqipëriTel/Fax +355 4 24 55 706/+355 4 45 04 152 
E-mail info@imk.gov.al 
Faqja e Internetit www.imk.gov.al 
 
2- Lloji i procedures së prokurimit : “Kërkesë për propozim” me mjete elektronike 
 
3- Objekti i prokurimit: “Inventarizimi dhe hartësimi i Monumenteve të Kulturës në 
Republikën e Shqipërisë nëpërmjet hartës GIS” 
 
4- Fondi limit: 4.812.500 (katërmilion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë e pesëqind) lekë pa 
TVSH, dhe 5.775.000 (pesëmilion e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë me TVSH, 
vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 
 
5- Burimi i financimit: Buxheti i shtetit 
 
6- Afati për mbarimin e punimeve: 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga data e lidhjes së kontratës. 
 
7- Data e zhvillimit të tenderit: dt. 21/09/2015 ora 15:00 
Vendi: Në faqen zyrtare tëWeb-it të APP-së, www.app.gov.al 
 
8- Afati i fundit për pranimin e dokumentave: dt. 21/09/2015 ora 15:00 
Vendi: Në faqen zyrtare tëWeb-it të APP-së, www.app.gov.al 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tiranë, Tel/Fax:+355 42 234 885.  
 
2. Lloji i Proçedurës së Prokurimit: “Kerkese per Propozime”.  
 
3. Objekti i Prokurimit: “Mbikqyrje punimesh për punime rrugore”, ndare ne kater lote:  
 
 Loti 1: “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Kamçisht – Ngurrëz e vogël”, me 
fond limit 309.694 Lekë (pa TVSH).  
 Loti 2: “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Kthesa e Bishanit – Boçovë – 
Varrezat e fshatit Bashkim”, me fond limit 396.552 Lekë (pa TVSH).  
 Loti 3: “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Librazhd – Orenjë loti 1”, me fond 
limit 245.340 Lekë (pa TVSH).  
 Loti 4: “Mbikqyrje punimesh për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Sanxhak - Superstrade”, me 
fond limit 551.391 Lekë (pa TVSH).  
 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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4. Fondi limit: 1.502.977 (një milion e pesëqind e dy mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë 
pa t.v.sh.  
 
5. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.  
 
6. Gjuha e Tenderit: Dokumentet e Tenderit do të jenë të disponueshme në gjuhën Shqipe. 
Ofertuesit mund të dërgojnë ofertat e tyre në gjuhën Shqipe.  
 
7. Afati për Kryerjen e Shërbimeve:  
 
 Loti 1: “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Kamcisht – Ngurrëz e vogël”, 
punimet parashikohet te perfundojne brenda 17 javesh nga data e fillimit. Sherbimi I mbikqyrjes do 
te vazhdoje deri ne perfundim te punimeve, duke perfshire edhe shtyrjet apo vonesat ne punime.  
 Loti 2: “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Kthesa e Bishanit – Bocovë – 
Varrezat e fshatit Bashkim”, punimet parashikohet te perfundojne brenda 6 muajsh nga data e 
fillimit. Sherbimi I mbikqyrjes do te vazhdoje deri ne perfundim te punimeve, duke perfshire edhe 
shtyrjet apo vonesat ne punime.  
 Loti 3: “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Librazhd – Orenjë loti 1”, punimet 
parashikohet te perfundojne brenda 3 muajsh nga data e fillimit.  
 
 
Sherbimi I mbikqyrjes do te vazhdoje deri ne perfundim te punimeve, duke perfshire edhe shtyrjet 
apo vonesat ne punime.  
 
 Loti 4: “Mbikqyrje punimesh për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës Sanxhak - Superstrade”, 
punimet parashikohet te perfundojne brenda 4 muajsh nga data e fillimit. Sherbimi I mbikqyrjes do 
te vazhdoje deri ne perfundim te punimeve, duke perfshire edhe shtyrjet apo vonesat ne punime.  
 
8. Data e dorëzimit të ofertave: 21/09/2015 ora: 10:00.  
 
9. Vendi: Në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  
 
10. Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data: 21/09/2015 ora: 10:00.  
 
11. Vendi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  
 
12. Personi Përgjegjës: 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.  
 
13. Operatorët ekonomikë të huaj, në mënyrë që të përdorin sistemin e prokurimit elektronik, duhet 
të rregjistrohen si operatorë ekonomikë në adresen e internetit: 
https://www.app.gov.al/ep/Registration.aspx.  
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14. Udhëzime të mëtejshme për ofertuesit e huaj mund të merren në dokumentin “EPS user manual 
– Economic Operators”, i cili mund të merret nga faqja e internetit: www.app.gov.al.  
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