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5.  Burimi i financimit: Të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë. 
 

6.  Investim   X              Shpenzim operativ  
 

7. Afati për kryerjen e shërbimit: 60 ditë duke nisur nga data e dorëzimit te sheshit të punimeve. 
 

8. Data e zhvillimit të tenderit është: 27/02/2017 ora 09:00  
në  www.app.gov.al 

  
9. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është: 27/02/2017 ora 09:00  
në www.app.gov.al. 
                                                                                                    

BASHKIA PRRENJAS 

 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Prrenjas 
Adresa  Rruga Skenderbej  
Tel/Fax  059122404/  22605 
E-mail  bashkiaprrenjas@hotmail.com 
Faqja në Internet ________________________ 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedure e Hapur” pune . 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër : "Ndertim trotuari pergjate rruges nacionale (ndricim, 
gjelberim etj)" 
 
4.Fondi limit  : 68,187,005  (gjashtedhjete e tete  milion e njeqind e tetedhjete e shtate mije  e pese ) 
lekë pa  tvsh. 
 
Burimi i financimit : Vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  120 dite kalendarike , duke filluar ky 
afat nga data e lidhjes se kontrates. 
 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data: 27.02.2017 (dd/mm/vvvv)Ora: 09:00 
Vendi:  www.app.gov.al 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data: 27.02.2017 (dd/mm/vvvv)Ora:09:00 
Vendi:  www.app.gov.al 
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

http://www.app.gov.al/
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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:  “Rikonstruksioni i rruges “Taulantet”, pedonales dhe 
KUZ ne UBT”. 
 
4. Fondi limit:  82.575.000 (tetedhjete e dy milion e peseqind e shtatedhjete e pese mije) Lekë pa 
TVSH.  Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 78.446.250 leke pa tvsh. Pjesa e mbetur eshte 
parashikuar per vitin 2018. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   3 muaj. 
     
6.  Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 27/02/2017;  Ora: 
09:00 
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 27/02/2017;  Ora: 09:00 
 

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:  "Ndertim i unazes se qytetit bashkia  Vau Dejes”. 
 
4. Fondi limit:  200.000.142 (dyqind milion e njeqind e dyzet e dy) Lekë pa TVSH.  Fondi i 
akorduar per vitin 2017 eshte 100.984.506 leke pa tvsh. Pjesa e mbetur eshte parashikuar per vitin 
2018. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   10 muaj. 
     
6.  Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 27/02/2017;  Ora: 
12:00 
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