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Investim:                Shpenzim operativ:     PO     
 
Afati për mbarimin e punimeve /për dorëzimin e mallit/kryerjen e shërbimit: 
 
12(dymbëdhjet) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës. 
  
Data e zhvillimit   të  tenderit_____ ora_______ vendi_______: 
Dt. 25/ 04/2016, ora: 10:00, Departamenti i Prokurimeve, OST sh.a., Bulevardi “Bajram Curri”, 
Tiranë. 
 
Afati i fundit per pranimin e dokumentave,  data____ ora____vendi____: 
Dt. 25/ 04/2016, ora: 10:00, Faqja zyrtare e website-it të Agjencisë së  Prokurimit Publik, 
www.app.gov.al.                                                                                                                           
               

SPITALI RAJONAL DURRËS  
Autoriteti Kontraktor, adresa, nr. Tel/Fax:  Spitali Rajonal Durrës 
Adresa: Rruga “A.Goga”, L..18, Durrës Tel/fax: 052 2221 58, 052 223358 
 
Lloji i Procedurës së Prokurimit: Kërkesë për propozim 
 
Objekti i Prokurimit:  Blerje e Shërbimit Katering 
 
Fondi limit total:  6 224 522,01leke pa TVSH (gjashte milion e dyqind e njezet e kater mije e 
peseqind njezet e dy, zero.nje) 

      Burimi i investimit:  Fondet e FSDKSH-së 
 
Afati i levrimit: Sherbimi do kryhet per nje periudhe 2.5 mujore dhe do nderpritet me lidhjen e 
kontrates ne vijim te procedures se hapur me te njejtin objekt. 
            
Data e zhvillimit të Tenderit:   25/04/2016      Ora: 10:00 
Vendi:  Prokurim elektronik në faqen zyrtare të APP-së: www.app.gov.al  
 
Afati i fundit për pranimin e dokumenteve:    25/04/2016    Ora: 10:00 
Vendi:  Prokurim elektronik në faqen zyrtare të APP-së: www.app.gov.al 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
 
1. 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”.  
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3. Objekti i Prokurimit: “Mbikqyrje punimesh per “Sistemim-asfaltim i rruges se unazes 
“poliklinike-7 pallatet” Vlore”.  
 
4. Fondi limit: 2.269.348 (dy milion e dyqind e gjashtedhjete e nente mije e treqind e dyzet e tete) 
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:  
Kohëzgjatja eshte 14 muaj nga data e fillimit te punimeve.  
 
8. Data e dorëzimit të ofertave: 25/04/2016 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: 25/04/2016 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.  
 
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.  
 

BASHKIA  SKRAPAR 
 
Autoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel: Bashkia Skrapar  , Lagja ‘”Çlirimi” Tel.0312 22426   
 
Lloji i procedures se prokurimit:  Kerkese per propozim  -Mallrat 
 
Objekti i prokurimit: Transporti i mesuesve dhe nxenesve qe punojne  dhe mesojne larg 
vendbanimit te tyre “ Viti 2016 
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