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MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Ministria e Financave dhe Ekonomise,  

Adrese: Bul “Dëshmorët e Kombit,  

Tel/Fax 0035542228405/0035542228494,  

www.financa.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: “ Shërbim konsulence” me mjete elektronike. 

Kjo procedure përfshin dy faza kryesore: 

Faza 1 – Shprehja e interesit  dhe Parakualifikimi (lista e shkurtër):  

Kandidatët do të dorëzojnë kërkesën për shprehje interesi dhe dokumentat e kërkuaranë DT. 

Autoriteti Kontraktor, do të shqyrtojë dokumentat e dorëzuara nga Kandidatët, dhe do të vlerësojë 

nëse ky dokumentacion plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit. Kandidatët, që 

nuk i plotësojnë kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjëherë për këtë skualifikim. 

Në përfundim të kësaj faze, kandidatët e kualifikuar përshihen në një listë të shkurtër, e cila duhet të 

përmbajë të paktën 2 (dy) kandidatë. 

Faza 2 – Paraqitja e propozimeve: Autoriteti Kontraktor dërgon një ftesë për të dorëzuar propozime, 

kandidatëve që janë kualifikuar në Fazën 1 (Ofertuesit e përzgjedhur në listën e shkurtër). 

Propozimet përfundimtare të kualifikuara shqyrtohen dhe vlerësohen sipas kritereve përkatëse nga 

Autoriteti Kontraktor. Ky i fundit ia jep kontratën atij Ofertuesi që ka paraqitur propozimin më të 

mire të vlerësuar.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Oferta më e mirë do të jetë sipas kombinimit të pikëve të propozimit teknik dhe propozimit 

ekonomik. Formula e llogaritjes është si më poshtë: 

Oferta më e mirë = X + Y Firma që ka marrë më shumë pike gjatë mbledhjes së pikëve teknike dhe 

ekonomike do të ftohet për negociata dhe lidhjen e kontratës. 

 

3.Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër“Asistencë Teknike për Hartimin dhe Promovimin e 

Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik të Vendit”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës: REFREF-76287-06-25-2018. 

 

5. Fondi limit: 22 500 000 ( njezetedymilion e peseqindmije) leke ( pa TVSH). 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e përgjithshme e 

konsulencës do të jetë 18 muaj, nga data e nënshkrimit të kontratës së konsulencës. 

 

7- Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi:  11.07.2018, ora 10.00 

www.app.gov.al 

 

8- Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 11.07.2018, ora 10.00 www.app.gov.al 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Autoriteti Rrugor Shqiptar 

http://www.financa.gov.al/
http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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Adresa   Rr.Sami Frashëri, Nr.33, Tiranë 

Tel/Fax  tel/fax:+35542223600; (+355673942644) 

E-mail   info@arrsh.gov.al; (anila.halili@arrsh.gov.al) 

Faqja e Internetit www.arrsh.gov.al 

 

2. Lloji i procedurës se prokurimit:   Shërbim konsulence 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Supervizion punimesh, Plotësim, rakordim, masa 

mbrojtëse dhe siguri rrugore në viaduktet e aksit Kukës-Morinë” 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-76367-06-26-2018 

 

5. Fondi limit:  2,469,160.16 lekë, pa tvsh 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  8 muaj  

 

7- Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 09.07.2018, Ora: 10.30 

 

8- Afati kohor për hapjen e kërkesave për shprehje interesi: 09.07.2018,  Ora: 10.30 

 

AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL 

Adresa   Rruga “Sulejman Delvina” nr. 1 Tiranë 

Personi përgjegjës Kostandin Sterjopullo 

Tel/Fax  +355 4 222 3969/ +355 67 222 2038 

E-mail   info@acaa.gov.al/ kostandin.sterjopullo@acaa.gov.al   

Faqja e Internetit www.aac.gov.al  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Shërbim Konsulence 

 

3. Objekti  i kontratës: Rishikimi i Pavarur Ekonomik i Kontratës Konçesionare të TIA-s, 

(Aeroporti Ndërkombëtar Nënë Tereza).  

 

4. Numri i referencës së procedurës:  REF-76785-06-27-2018 

 

5. Fondi limit:  29.542.841,28 (njëzet e nëntë milion e pesëqind e dyzet e dy mijë e tetëqind e dyzet 

e një pik njëzet e tetë), lekë pa TVSH. 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 40 ditë pune nga lidhja e konratës. 

     

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data: 12/07/2018 (dd/mm/vvvv)   Ora: 11:00 

Vendi: AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL 
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