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5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   75 ditë nga data e lidhjes së kontratës.       
 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data : 07/03/2017 ora 10:00 
Vendi : www.app.gov.al 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data : 07/03/2017 ora 10:00 
Vendi : www.app.gov.al 
 

BORDI  RAJONAL I KULLIMIT DURRES 
 
Bordi Rajonal i Kullimit  Durres,  Rr.Tirana, Shkozet Nr.Tel./fax.052 264 571 / 72. 
 
Kontrate : Pune civile 
 
Procedura :  Procedure e Hapur 
 
Objekti : “Transport dheu  me auto deri ne 5 km” per Institucionin  Bordi Rajonal i Kullimit Durres 
 
Fondi limit eshte :  6.570.634 ( gjashte milion e peseqind shtatedhjete mije e gjashteqind e tridhjete 
e kater ) leke ( pa t.v.sh ) 
 
Afati i realizimit te punimeve eshte duke filluar qe nga momenti i nenshkrimit te kontrates,  deri me  
date 30.09.2017 
 
Data e zhvillimit te tenderit eshte 09 .03 .2017, ora 10.00. Vendi: www.app.gov.al 
 
Afati i fundit per pranimin e ofertave eshte data 09 .03 .2017, ora 10.00, ne Vendi: www.app.gov.al. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
Adresa Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë 
Tel +355 42235 597 
Fax +355 42234 885 
E-mail adf@albaniandf.org 
Adresa e Internetit www.albaniandf.org 
 
2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Tender i Hapur”. 
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Sistemim asfaltim rruga Unaza 
Korce- Voskop-Polene-Korce”. 
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4. Fondi limit: 450.825.000 (katërqind e pesëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e pesë 
mijë) Lekë pa TVSH. 
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 125.000.000 (njëqind e njëzet e pesë milion) lekë 
pa tvsh. 
Pjesa e mbetur eshte parashikuar per vitin 2018. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 15 muaj. 
 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 
09/03/2017; Ora: 10:00. 
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 
09/03/2017; Ora: 10:00. 
 

BASHKIA TIRANË 
 
Autoriteti Kontraktor: Bashkia Tiranë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tel/Fax: 04 256 799, E-
mail: prokurimet@tirana.gov.al; Adresa e Internetit: www.tirana.gov.al;  
 
Lloji i procedures se prokurimit: “Procedurë e Hapur” 
 
Objekti i prokurimit: “Sinjalistikë vertikale dhe horizontale për lidhjen e Unazës së Vogël me 
Unazën e Mesme të Tiranës” 
 
Fondi Limit: 24,430,149 (njëzetë e katër milion e katërqind e tridhjetë mijë e njëqind e dyzetë e 
nëntë) lekë pa tvsh vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë së  Tiranës në mbështetje të 
VKB-së Nr. 84, datë 29.12.2016 për ”Miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2017-2019 dhe 
detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2017”.  
 
Burimi i financimit:     Buxheti i shtetit ,  Te ardhura X , Grante,  donacione etj   
 
Investim  X , Shpenzim operativ  
 
Afati per kryerjen të kontratës: 3 (tre) muaj kalendarike duke nisur nga dita e  lidhjes së kontratës. 
 
Data e zhvillimit të tenderit:  09 / 03 / 2017, ora  11 : 00 vendi: Bashkia  Tiranë Website i APP-së: 
www.app.gov.al 
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave:  09 / 03/ 2017, ora  11 : 00 vendi:  Bashkia  Tiranë, 
Website i APP-së: www.app.gov.al 
 

BASHKIA   DIBER 
 
Autoriteti kontraktor:    Bashkia    Diber 
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	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  :“ Punime rruge te brendshme  Fshati Sharove“(Faza e dyte)
	1. "4 A-M" shpk - 28,800,000 Lek pa TVSH;
	2. JV "Fondazione CIMA dhe A&E shpk "- 32,306,784 Lek pa TVSH;
	3. "Synapse ATS" shpk- 34,234,408 Lek pa TVSH;
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