
 

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në  

Buletinin e Njoftimeve Publike)  

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:  

Emri  Fondi Shqiptar i Zhvillimit   

Adresa   Rruga “M.Gjollesha, ish-Instituti i ndertimit (pranë IKMT), Tiranë  

Tel/Faks  +355 4 234885   

E-mail                prokurimet@albaniandf.org  

Ueb-faqe  www.albaniandf.org  

 

2.  Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar” Marrëveshje 

kuadër me disa operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

3. Numri i referencës së procedurës: REF- 32740-06-13-2022 

 

Loti 1: REF-32742-06-13-2022 

Loti 2: REF-32744-06-13-2022 

Loti 3: REF-32746-06-13-2022 

Loti 4: REF-32748-06-13-2022 

Loti 5: REF-32750-06-13-2022 

Loti 6: REF-32752-06-13-2022 

Loti 7: REF-32754-06-13-2022 

Loti 8: REF-32756-06-13-2022 

Loti 9: REF-32758-06-13-2022 

Loti 10: REF-32760-06-13-2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër:  “Mbikëqyrje e punimeve të zbatimit për objektet e 

programeve të financuara nga buxheti i shtetit të ndarë në  10 lote 

Loti 1:“Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për paketën “Ndërhyrje për Transformimin Urban në 

Hapësira publike Kryesore ”. 

Loti 2: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve  për” Ndërhyrje rigjeneruese në blloqet e Banimit qytetese”  

Loti 3: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në rrugë dhe nyje lidhëse rajonale dhe 

lokale  mbrojtje lumore dhe rehabilitimi i përroit të Lushnjes”. 

Loti 4: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për objektin “Projekti Pilot i Transformimit të zonës Lagje 

e re për zhvillim Durrës”.  

Loti 5: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në Infrastrukturën turistike Zip Line dhe 

terrene sportive Dua te Luaj”. 

Loti 6: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për ” Ndërhyrje në muze dhe monumente Kulture”       
Loti 7:“Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “ Ndërhyrje për rehabilitimin e shtresave 

rrugore,rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave”. 

mailto:prokurimet@albaniandf.org
http://www.albaniandf.org/


Loti 8: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në parkingje,stacione,kampingje,boot 

camps,projekte transformimi,Drisht,Bënjë,Vermosh,Bogë.”   

Loti 9: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për” Ndërhyrje, për transformimin e aseteve publike në 

potencial zhvillimi në modele të standartit më të lartë të zhvillimit”. 

Loti 10: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për Ndërhyrje për rehabilitimin dhe transformimin 

mjedisor,peisazhit urban dhe natyror”.        

 

5. Fondi limit: 150 652 583 (njëqind e pesëdhjetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind 

e tetëdhjetë e tre) Lekë, pa TVSH, Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë 

konvertohet në 1,256,170.91Eur 

Loti 1:“Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për paketën “Ndërhyrje për Transformimin Urban në 

Hapësira publike Kryesore ”, me fond limit të marrëveshjes kuadër 12,325,000 lekë pa tvsh. Sipas kursit 

zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 102,768.28 Euro. 

 

Loti 2: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve  për” Ndërhyrje rigjeneruese në blloqet e Banimit qytetese” 

me fond limit të marrëveshjes kuadër 12,224,333 lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së 

Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 101,928.90 Euro 

 

Loti 3: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në rrugë dhe nyje lidhëse rajonale dhe lokale  

mbrojtje lumore dhe rehabilitimi i përroit të Lushnjes”, me fond limit të marrëveshjes kuadër 12,907,083 

lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 107,621.80  

Euro 

 

Loti 4: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për objektin “Projekti Pilot i Transformimit të zonës Lagje e 

re për zhvillim Durrës”,  me fond limit të marrëveshjes kuadër 17,255,000 lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar 

të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 143,875.59 Euro 

 

Loti 5: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në Infrastrukturën turistike Zip Line dhe 

terrene sportive Dua te Luaj”, me fond limit të marrëveshjes kuadër 13,586,500 lekë pa tvsh. Sipas kursit 

zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 113,286.91 Euro 

 

Loti 6: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për ” Ndërhyrje në muze dhe monumente Kulture”,   me 

fond limit të marrëveshjes kuadër 13,104,000 lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së 

Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 109,263.73 Euro 

    
Loti 7:“Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “ Ndërhyrje për rehabilitimin e shtresave 

rrugore,rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave”, me fond limit të marrëveshjes kuadër 15,216,667 lekë pa 

tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 126,879.57 Euro 

 

Loti 8: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në parkingje,stacione,kampingje,boot 

camps,projekte transformimi,Drisht,Bënjë,Vermosh,Bogë”  , me fond limit të marrëveshjes kuadër 

 25,331,500 lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 

211,219.04 Euro 
 

Loti 9: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për” Ndërhyrje, për transformimin e aseteve publike në 

potencial zhvillimi në modele të standartit më të lartë të zhvillimit”, me fond limit të marrëveshjes kuadër 

20,952,500 lekë pa tvsh. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 

174,706.07 Euro. 
 



Loti 10: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për Ndërhyrje për rehabilitimin dhe transformimin 

mjedisor,peisazhit urban dhe natyror”,  me fond limit të marrëveshjes kuadër 7,750,000  lekë pa tvsh. 

Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 64,621.02 Euro 

     

6.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: për secilin Lot 24 

muaj 

 

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 15.07.2022   Ora:11.00 

 


