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9- Afati kohor për hapjen e kërkesës për shprehje interesi: 21.01.2016, ora: 11.oo  
    FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 

 
1. Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885.  
 
2. Lloji i Proçedures së Prokurimit: “Shërbim Konsulence – Marrëveshje Kuadër”.  
 
1. Objekti i Prokurimit: «Sherbime projektimi per projekte te financuara nga Fondi i Zhvillimit te 
Rajoneve (FZHR), Bashkia Berat”.  
 
3. Fondi limit: 20,833,333 (njëzet milion tetëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) 
lekë pa TVSH.  
 
4. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.  
 
5. Gjuha e Tenderit: Dokumentet e Tenderit do të jenë të disponueshme në gjuhën Shqipe. 
Ofertuesit mund të dërgojnë ofertat e tyre në gjuhët shqip, anglisht, frengjisht dhe italisht.  
 
6. Afati për Kryerjen e Shërbimeve: Sipas termave te references.  
 
7. Data e dorëzimit të shprehjeve të interesit: 28/01/2016 ora: 10:00.  
 
8. Vëndi: Në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  
 
9. Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data: 28/01/2016 ora: 10:00.  
 
10. Vëndi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 

 
1. Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885.  
 
2. Lloji i Proçedures së Prokurimit: “Shërbim Konsulence – Marrëveshje Kuadër”.  
 
1. Objekti i Prokurimit: «Sherbime projektimi per projekte te financuara nga Fondi i Zhvillimit te 
Rajoneve (FZHR), Bashkia Shkoder”.  
 
3. Fondi limit: 20,833,333 (njëzet milion tetëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) 
lekë pa TVSH.  
 
4. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.  
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