
Ιζηοζελίδες δημοζίεσζης διεθνών διαγωνιζμών για έργα και προμήθειες 

                          προϊόνηων και σπηρεζιών ζηην Αλβανία 

 

 

Αλαθεξόκελνη ζην παξαπάλω ζέκα θαη κε αθνξκή αηηήκαηα πνπ πεξηέξρνληαη 

ζην Γξαθείν καο, ζαο πιεξνθνξνύκε πξνο ελεκέξωζε ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεωλ ηα αθόινπζα: 

 

 Mε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο Γεκνζίωλ Πξνκεζεηώλ ηεο Αιβαλίαο (Public 

Procurement Agency/ΑΡΡ, www.app.gov.al), ιεηηνπξγεί ζηε ρώξα Ηιεθηξνληθό 

ύζηεκα Γεκνζίωλ Πξνκεζεηώλ (E-Procurement System), όπνπ αλαξηώληαη νη 

πξνθεξύμεηο δηαγωληζκώλ γηα έξγα θαη πξνκήζεηεο πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ 

επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα (e-procurement), πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από εζληθνύο 

πόξνπο θαη βαξύλνπλ ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

Γηεπθξηλίδεηαη, όηη ε ωο άλω «ειεθηξνληθή πιαηθόξκα» ιεηηνπξγεί ζε όια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνθήξπμεο κέρξη θαη αλάζεζεο θαη ωο εθ ηνύηνπ νη πξνζθνξέο ηωλ 

ελδηαθεξνκέλωλ ππνβάιινληαη κέζω απηήο, ελώ από ηελ εθπλνή ηεο νξηδόκελεο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο κέρξη ηελ αλάζεζε ηνπ δηαγωληζκνύ πξνβιέπεηαη ε 

κεζνιάβεζε ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 25 εκεξώλ. 

Δηδηθόηεξα, νη πξνθεξύμεηο ηωλ δηαγωληζκώλ πξνκεζεηώλ θαη έξγωλ δεκνζηεύνληαη 

ζηελ πιαηθόξκα ζηε ζέζε Contract Notices, όπνπ κπνξνύλ νη ελδηαθεξόκελνη λα ηηο 

αλαδεηήζνπλ, βάζεη θξηηεξίωλ.  

εκεηώλεηαη, όηη ωο πξνο ηε ζπκκεηνρή μέλωλ εηαηξεηώλ ζηνπο δηαγωληζκνύο δελ 

πθίζηαηαη πεξηνξηζκόο, εθόζνλ πιεξνύλ ηνπο εθάζηνηε απαηηνύκελνπο όξνπο θαη 

πξνϋπνζέζεηο, όκωο κόλν νη πξνθεξύμεηο πνπ αθνξνύλ ηηο δηαδηθαζίεο OPEN INT, 

RESTRICTED INT, NEGOTIATED WITH NOTICE INT δεκνζηεύνληαη θαη ζηελ 

αγγιηθή γιώζζα. 

Δπηπξόζζεηα, ζηελ ωο άλω ηζηνζειίδα ηεο αιβαληθήο Public Procurement Agency, 

ζηε ζέζε Information Links, κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ (ζηελ αγγιηθή γιώζζα), ε 

ηζρύνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο δεκόζηεο πξνκήζεηεο, νη απνθάζεηο, θαλνληζκνί 

θαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο, όπωο θαη εγρεηξίδην νδεγηώλ (Public Procurement 

Manual), όπνπ θαηαγξάθνληαη ηα βήκαηα θαη νη ηερληθέο γηα ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή 

ζηηο δηαδηθαζίεο, θαζώο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο.  

 

 Παξάιιεια ζηε ρώξα ιεηηνπξγεί ην Αλαπηπμηαθό Σακείν Αιβαλίαο (Albanian 

Development Fund/ADF, http://www.albaniandf.org/english/Pages/default.aspx), ην 

νπνίν απνηειεί δεκόζην θνξέα, πνπ  ζεζκνζεηήζεθε ην Μάην ηνπ 2009 (λ. 

10130/11.5.2009). 

Σν ADF, έρνληαο πιένλ απνθηήζεη ηελ απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία, είλαη 

θπξίωο αξκόδην γηα ηελ πξνθήξπμε θαη δηελέξγεηα δηαγωληζκώλ γηα έξγα,  πξνκήζεηα 

αγαζώλ θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ, πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ 

αιβαληθή Κπβέξλεζε ή/θαη δηεζλείο αλαπηπμηαθνύο – ρξεκαηνδνηηθνύο νξγαληζκνύο 

(World Bank, Council of Europe Development Bank, EBRD, EIB, Islamic Bank for 

Development, OPEC Fund for International Development, German KfW θ.ά.) θαη 

μέλεο Κπβεξλήζεηο. ηελ πιεηνλόηεηα πξόθεηηαη γηα δηαγωληζκνύο παξνρήο 

εμεηδηθεπκέλωλ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη εθηέιεζεο έξγωλ βαζηθώλ 

http://www.app.gov.al/
http://www.albaniandf.org/english/Pages/default.aspx


ππνδνκώλ θαη δηαρείξηζεο πδάηηλωλ πόξωλ (π.ρ. απνθαηάζηαζε - θαηαζθεπή 

δξόκωλ, δηθηύωλ ύδξεπζεο θαη άξδεπζεο, δεκνηηθώλ θηηξίωλ, λνζνθνκείωλ, 

ζρνιείωλ θ.ιπ.), πνπ πινπνηνύληαη ζε ηνπηθό – πεξηθεξεηαθό  επίπεδν. 

Όιεο αλεμαίξεηα νη πξνθεξύμεηο δηεζλώλ κεηνδνηηθώλ δηαγωληζκώλ ηνπ 

Αλαπηπμηαθνύ Σακείνπ ηεο Αιβαλίαο δεκνζηεύνληαη ζηνλ ηζηόηνπό ηνπ, ζηε ζέζε 

Procurements http://www.albaniandf.org/english/Prokurime/Pages/default.aspx, θαηά 

θαηεγνξία (Civil Works, Consultancy services θαη Goods), ελώ πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή ηνπ ADF, ζηελ αγγιηθή γιώζζα, ζηε 

ζέζε http://www.albaniandf.org/english/rreth_nesh/Pages/default.aspx.  

 

 Δπηπιένλ: 

 

 Πξνθεξύμεηο δηεζλώλ δηαγωληζκώλ γηα έξγα ζηελ Αιβαλία πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη 

από ηελ Δπξωπαϊθή Σξάπεδα γηα ηελ Αλαζπγθξόηεζε θαη ηελ Αλάπηπμε (EBRD) 

δεκνζηεύνληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αληηπξνζωπείαο ηεο EBRD ζηε ρώξα 

http://www.ebrd.com/pages/country/albania.shtml,  ζηε ζέζε Procurement 

http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&country=Albania.  

 

 Πιεξνθνξίεο γηα δηεζλείο δηαγωληζκνύο έξγωλ, ρξεκαηνδνηνύκελωλ από ηελ 

Παγθόζκηα Σξάπεδα ζηελ Αιβαλία, δεκνζηεύνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζηε ζέζε 

Procurement 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,p

agePK:84271~theSitePK:84266,00.html.   

 

 Γηαγωληζκνί έξγωλ πνπ  ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε (ζην πιαίζην 

ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Μέζνπ Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο/IPA), κπνξνύλ λα 

αλαδεηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αληηπξνζωπείαο ηεο ΔΔ ζηελ Αιβαλία   

http://ec.europa.eu/delegations/albania/funding_opportunities/contracts/index_en.htm.  

 

 Πξνθεξύμεηο έξγωλ πνπ πινπνηνύληαη ζηελ Αιβαλία από ηνλ UNDP (United Nations 

Development Programme, Procurement and Administration Unit, UNDP Albania) 

αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, ζηε ζέζε 

http://www.undp.org.al/index.php?page=bus_center/tender  

http://www.albaniandf.org/english/Prokurime/Pages/default.aspx
http://www.albaniandf.org/english/rreth_nesh/Pages/default.aspx
http://www.ebrd.com/pages/country/albania.shtml
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&country=Albania
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,pagePK:84271~theSitePK:84266,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,pagePK:84271~theSitePK:84266,00.html
http://ec.europa.eu/delegations/albania/funding_opportunities/contracts/index_en.htm
http://www.undp.org.al/index.php?page=bus_center/tender

