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3. Objekti  i kontratës:  ”Rikualifikimi i bllokut te banesave kufizuar nga rruiget “Bulevardi Ismail 

Qemali”, rruga “Kosova”, Rruga “Gjergj Arianiti”” 

 

4. Fondi limit: 121,830,984 (njeqind e njezete e nje milione e teteqind e tridhjete mije e nenteqind e 

tetedhjete e kater) lekë pa tvsh, me financim dy vjecar. Per vitin 2017 vlera e miratuar e financimit 

eshte ne shumen 43,869,363 leke. 

 

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 4 muaj nga dita e lidhjes së kontratës. 

     

6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 14.04.2017 ora 10.00, 

vendi www.app.gov.al 

 

7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 14.04.2017 ora 10.00, 

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: "Sistemimi dhe asfaltimi I rruges 

"Mertish - Tre Ura". 

 

4. Fondi limit: 45.850.000 (dyzet e pesë milion tetëqind e pesëdhjetë mijë) Lekë pa 

TVSH. Lekë pa TVSH. 

Fondi i akorduar për vitin 2017 është është 9.170.185 (nëntë milion njëqind e shtatëdhjetë 

mijë e njëqind e tetëdhjetë e pesë) Lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për 

vitin 2018. 

Lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 

 

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 4 muaj. 

 

6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 

13/04/2017; Ora: 10:00. 

 

7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 

13/04/2017; Ora: 10:00. 

 

BASHKIA HAS 

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

