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Lloji i Proçedures se Prokurimit: “Kerkese per Propozim” (Prokurim elektronik) 

 

Objekti i prokurimit: “Mirembajtje dhe pastrim i rrugeve nga debora” 

                                                                   

Fondi limit: 7.500.000 leke - Pa TVSH (shtatemilionepeseqindmije)                                           

 

 Burimi i financimit:  Buxheti i Bashkise Kukes 

 

Afati per kryerjen e sherbimit: Nga momenti i lidhjes se kontrates deri me 31.03.2016  

 

Data e zhvillimit te tenderit: 19.11.2015, ora 11.00, Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te 

Agjencise se Prokurimit Publik:https://www.app.gov.al 

 

Afati i fundit për paraqitjen e dokumentave: 19.11.2015, ora 11.00, Prokurim elektronik ne websitin 

zyrtar te Agjencise se Prokurimit Publik:https://www.app.gov.al 

 

DREJTORIA E ALUIZNI-T LUSHNJE 
 

Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e ALUIZNI-t Lushnje, me adresë : Sheshi i Qytetareve, prane 

nenprefektures Lushnje, Tel. 069 58 222 66. 

 

Objekti i prokurimit: Shërbimi i evidentimit faktik në terren të ndërtimeve pa leje. 

Lloji i procedurës së prokurimit: Kërkesë për propozim. 

 

Vlera limit: 8.000.000 (tete milion) lekë (pa TVSH). 

 

Kohëzgjatja e kontratës: 25 ditë. 

 

Përshkrimi i shkurtër: Shërbimi i evidentimit faktik në terren i ndërtimeve pa leje. 

 

Vendi, data dhe ora për dorëzimin e ofertave: www.app.gov.al; datë 16.11.2015  ora 10:00;  

 

Vendi, data dhe ora për hapjen e ofertave: www.app.gov.al; datë 16.11.2015    ora 10:00; 

 

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 për rehabilitimin e gjelbërimit anësor dhe hyrje – 

daljeve në qendrat e banuara në segmentin Levan-Kakavijë”.  

 

4. Fondi limit: 2.840.278 (dy milion e tetëqind e dyzet mijë e dyqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë pa 

t.v.sh.  
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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: 6 muaj zbatim punimesh dhe 20 muaj garanci, ne total 26 muaj 

nga data e fillimit te punimeve.  

 

8. Data e dorëzimit të ofertave: 16/11/2015 ora: 10:00. Vendi: Në faqen zyrtare të Agjencisë së 

Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  

 

9. Afati i fundit për pranimin e dokumentave, data: 16/11/2015 ora: 10:00.Vendi: në faqen zyrtare 

të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.  

 DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR 

DIBER 
 

1. Autoriteti kontraktor, adresa. Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Diber,Rruga 

“Ish Parku Automobilistik “ Peshkopi nr.tel 0218(2)55-30 

 

2.Lloji i procedures se prokurimit :Kerkese per propozim  

 

3.Objekti i prokurimit: “Sherbimi i ruajtjes dhe sigurimit fizik te ambjenteve nen administrimin e 

DRSHTRR-Peshkopi dhe shoqerimi i vlerave monetare me roje private ” ndarë në lote 

                    Loti 1: “Sherbimi i Ruajtjes dhe sigurise fizike te ambjenteve nen administrimin e                           

DRSHTRR Peshkopi” 

                    Loti 2: “Shërbimi i Ruajtjes, Shoqërimit dhe Transportimit të Vlerave Monetare”. 

 

4.Fondi limit:  

       Loti 1: me fond  3.011.645 (tre milione e njembedhjete mije e gjashteqind e  dyzete e pese) 

leke pa tvsh  3.613.974 (tremilion e gjashteqind e trembedhjete mije nenteqind e shtatedhjete e 

kater) leke me tvsh. 

Loti 2:Me fond  491.040 (katerqind e nentedhjete e nje mije e dyzet) leke pa tvsh. 589.248 

(peseqind e tetedhjete e nente mije e dyqind e dyzet e tete) leke me  tvsh. 

 

5.Afati per kryerjen e sherbimit: 12 muaj nga lidhja e Kontrates 

 

6.Data e zhvillimit te tenderit :  10.11 .2015  ora 11 :00 Vendi : D.R.SH.Transportit  Rrugor Diber   

Website : www.app.gov.al 

 

7.Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 10 .11.2015 ora 11:00 

 

 

http://www.app.gov.al/

