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5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  3 muaj nga data e lidhjes te kontrates  
     
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 06/03/2017 (dd/mm/vvvv)   
Ora: 11:00 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 06/03/2017 (dd/mm/vvvv)   
Ora: 11:00 
 

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: "Rikonstruksioni i rrugëve 2; 3; 4 dhe paralele në 
Golem, Kavajë”..  
 
4. Fondi limit: 80.401.816 (tetëdhjetë milion e katërqind e një mijë e tetëqind e gjashtëmbëdhjetë) 
Lekë pa TVSH.  
Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 50.000.000 (pesëdhjetë milion) leke pa tvsh. Pjesa e mbetur 
eshte parashikuar per vitin 2018.  
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 8 muaj.  
 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 06/03/2017; Ora: 
10:00.  
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 06/03/2017; Ora: 10:00. 
 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  
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