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Hapja e ofertave do të jetë: 04.11.2015 ora 10:00 AM 
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave do të jetë:  04.11.2015 ora 10:00 AM 
 

BASHKIA URA VAJGURORE 
 
Autoriteti Kontraktor: Bashkia Ura Vajgurore , Lagja ”18  Tetori” , Rruga ”Dimal”, 036122468. 
 
 
Procedura e prokurimit elektronik është:  Kërkesë për Propozim-Shërbime   
 
Objekti i prokurimit: “Supervizim i punimeve në objektin “ Rehabilitim, ndriçim, gjelbërim i 
shëtitores të Lagjes 18 “Tetori ” Ura Vajgurore “ 
  
Fondi limit  1 063 608  (një milion e gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e tetë  lekë) pa TVSH.  
 
Burimi i Financimit: Vënë në dispozicion nga të ardhurat e veta të Bashkisë  
 
Investime   
 
Afati i realizimit te sherbimit :  Do të jetë deri në përfundimin e punimeve të objektit “Rehabilitim, 
ndriçim, gjelbërim i shëtitores të Lagjes 18 “Tetori ” Ura Vajgurore “ ( 90 ditë nga momenti i 
lidhjes së kontratës ). 
 
Hapja e ofertave do të bëhet më  datë 06 .11.2015  ,  ora 12:00,  vendi  Bashkia Ura 
Vajgurore, www.app.gov.al. 
 
Afati i fundit për pranimin e ofertave  është : date 06 .11.2015  , ora 12:00  vendi  Bashkia Ura 
Vajgurore, 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”. 
 
3. Objekti i Prokurimit: “Mbikqyrje punimesh i ndare ne tre lote”: 
a. “Mbikqyrje punimesh për rehabilitimin dhe sistemimin e sheshit ne qender te fshatit Asim Zeneli, 
Qender e Komunes Antigone” me fond limit 235.081 Lekë (pa TVSH). 
b. “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e qëndrës sportive për sportin Rafting” me fond limit 
968.913 Lekë (pa TVSH). 
c. “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e shetitores se Himares” me fond limit 1.105.958 Lekë (pa 
TVSH) 
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4. Fondi limit: 2.309.952 (dy milion e treqind e nëntë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e dy) Lekë (pa 
TVSH) 
 
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: 
Loti 1: “Mbikqyrje punimesh për rehabilitimin dhe sistemimin e sheshit ne qender te fshatit Asim 
Zeneli, Qender e Komunes Antigone”, punimet parashikohet te perfundojne brenda 6 muajsh nga 
data e fillimit. Sherbimi i mbikqyrjes do te vazhdoje deri ne perfundim te punimeve, duke perfshire 
edhe shtyrjet apo vonesat ne punime. 
Loti 2: “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e qëndrës sportive për sportin Rafting”, punimet 
parashikohet te perfundojne brenda 12 muajsh nga data e fillimit. Sherbimi I mbikqyrjes do te 
vazhdoje deri ne perfundim te punimeve, duke perfshire edhe shtyrjet apo vonesat ne punime. 
Loti 3: “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e shetitores se Himares”, punimet parashikohet te 
perfundojne brenda 9 muajsh nga data e fillimit. Sherbimi i mbikqyrjes do te vazhdoje deri ne 
perfundim te punimeve, duke perfshire edhe shtyrjet apo vonesat ne punime. 
 
8. Data e dorëzimit të ofertave: 09/11/2015, 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 09/11/2015, ora, 10:00. 
 
11. Vendi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al 

 
SH.A. UJESJELLES-KANALIZIME DIBER 

 
Autoriteti Kontraktor: Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Diber, Rruga Ismail Feta, Lagjia Treg, 
Peshkopi, Diber. 
 
Procedura e prokurimit eshte: Kerkese per propozime me mjete elektronike  
 
Objekt i prokurimit: “Sherbim me roje private per depon ne Kala te Dodes.”  
 
Fondi limit pa TVSH: 2.112.400 (Dymilion e njeqind e dymbedhjete mije e katerqind) Lekë.  
 
Burimi i financimit : Te ardhurat e veta  
 
Afati: 8 muaj nga nenshkrimi i kontrates. 
 
Hapja e ofertave do te behet ne : datë 12/ 11/ 2015 ora 10 : 00; www.app.gov.al,  
 
Afati i fundit per pranimin e dokumentave : datë 12/ 11/ 2015 ora 10 : 00. 
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