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vendi : Nëpërmjet sistemit elektronik nëpërmjet faqes së APP-së,për Drejtorine Rajonale te 
Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster 
 
Afati i fundit per pranimin e dokumentave,data 25.09.2015  ora 10:00  
vendi : Nëpërmjet sistemit elektronik nëpërmjet faqes së APP-së,për Drejtorine Rajonale te 
Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster 
 

BASHKIA  LEZHE 
 
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel:  Bashkia  Lezhe me adrese : Lagja “Skenderbeg”,Sheshi Gjergj 
Kastrioti ”,Lezhe - ALBANIA  tel/fax:003552152270/2219 
 
Lloji i procedures se prokurimit  : “ Kerkese per Propozim “ me mjete elektronike. 

 
Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): Supervizion punimesh per objektin “Ndertim 
ujesjellesi Troshan, Njesia Administrative Blinisht ”     
 
Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) 995 370 (nenteqind e nentedhjete e pese mije e treqind 
e shtatedhjete)  leke  

 
Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit 

 
Investim :   X 

 
Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit : 14 muaj afat qe lidhet 
me fillimin e zbatimit te punimeve per ndertimin e ujesjellesit. 

 
Data e zhvillimit te tenderit  28.09.2015 ora 0900  
Vendi: www.app.gov.al ( zyra e Zv. Kryetarit  kati i II –te i godines se Bashkise Lezhe  )  
 
Afati i fundit per pranimin  dokumentave, data: 28.09.2015 ora 0900 ,   
vendi:  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. 
 
Lloji i Proçedurës së Prokurimit: “Kerkese per Propozime”. 
 
Objekti i Prokurimit: “Mbikqyrje punimesh i ndare ne pese lote”: 
1. “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Gryke Manati – Kolsh dhe 
ndertim i rruges se varrezave” me fond limit 385.629 lekë pa tvsh. 
2. “Mbikqyrje punimesh për rehabilitimin dhe sistemimin e sheshit ne qender te 
fshatit Asim Zeneli, Qender e Komunes Antigone” me fond limit 235.081 lekë pa 
tvsh. 

http://www.app.gov.al/
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3. “Mbikqyrje punimesh për sistemimin anesor te Perroit te Madh, Qender Voskop” 
me fond limit 305.290 lekë pa tvsh. 
4. “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e qëndrës sportive për sportin “Rafting” me 
fond limit 968.913 lekë pa tvsh. 
5. “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e shetitores se Himares” me fond limit 
1.105.958 lekë pa tvsh. 
 
Fondi limit: 3.000.871 (tre milion e tetëqind e shtatëdhjetë e një) lekë pa 
t.v.sh. 
 
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: 
 Loti 1: “Mbikqyrje punimesh për rikonstruksionin e rrugës Gryke Manati – Kolsh 
dhe ndertim I rruges se varrezave”, punimet parashikohet te perfundojne brenda 5 
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 2: “Mbikqyrje punimesh për rehabilitimin dhe sistemimin e sheshit ne qender 
te fshatit Asim Zeneli, Qender e Komunes Antigone”, 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 sistemimin anesor te Perroit te Madh, Qender 
Voskop”, 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 4: “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e qëndrës sportive për sportin 
“Rafting”, punimet parashikohet te perfundojne brenda 12 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 5: “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e shetitores se Himares”, punimet 
parashikohet te perfundojne brenda 9 muajsh nga data e fillimit. Sherbimi I 
mbikqyrjes do te vazhdoje deri ne perfundim te punimeve, duke perfshire edhe 
shtyrjet apo vonesat ne punime. 
 
Data e dorëzimit të ofertave: 09/10/2015 ora: 10:00. 
Vendi: Në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al. 
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data: 09/10/2015 ora: 10:00. 
Vendi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al. 
Personi Përgjegjës: Valentina Kazanxhi, Njesia Ligjore dhe e Prokurimit 
Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 
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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 adresen e internetit: 
https://www.app.gov.al/ep/Registration.aspx. 
 
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. 

 

OSHEE SH.A  DREJTORIA RAJONALE KORCE 

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE 
 
Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Autoriteti i Mediave Audiovizive, Adresa: Rruga: “Abdi 
Toptani”, Tiranë, +35542 226288. 
                           
Lloji i procedurës së prokurimit: Kërkesë për Propozim, Shërbime (prokurim elektronik)               
 
Objekti i prokurimit:  ”Printim broshurash dhe fletëpalosjesh”. 
 
Fondi limit: AMA vë në dispozicion nga të ardhurat e veta, fondin 1,900,000 (njëmilion e 
nëntëqindmijë) lekë pa TVSH. 
 

 
Autoriteti  Kontraktor : OSHEE Sh.a  Drejtoria Rajonale Korce  
Adresa :  Rruga Fan S Noli (prane karburantit te qytetit) 
 
Lloji Procedures se Prokurimit : KERKESE PER PROPOZIM  
 
Objekti I Prokurimit : Ruajtja dhe Shoqerimi I Vlerave Monetare   
 
Fondi  Limit: 6483130(gjashtemilionekaterqindetetedhjetetremijenjeqindetridhjete)leke pa tvsh 
 
Burimi i Financimit : Te ardhurat e vet OSHEE .Sh.a.  
 
Afati per Kryerjen e Sherbimit : 12 Muaj nga Lidhja e Kontrates  
 
Afati i fundit per pranimin e Dokumentave : data 29.09.2015, ora 10:00 
Vendi I Dorezimit Dokumentave : Ne  menyre   Elektronike ne faqen  Zyrtare te  APP-se  , ne 
adresen    : www . app.gov.al 
 
Data e Zhvillimit te Tenderit  :  29.09.2015 , ora 10:00  
Vendi I Zhvillimit Tenderit: Zyra e Drejtorise Rajonale Korce  
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