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4. Fondi limit  :  19.917.729(nenetembedhjete milion e neneteqind e shtatembedhjete mije e 
shtateqind e njezet e nente) lekë pa tvsh 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  3muaj   
 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:28.02.2017 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 28.02.2017 
  

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
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 
 
Lloji i procedurës se prokurimit: “Tender i Hapur”. 
 
Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Rehabilitim dhe veshje me asfalt i 
rruges Fushe Arrez (K/Hadroit) – Reps (Rotonda)”. 
 
Fondi limit: 877.500.000 (teteqind e shtatedhjete e shtate milion e peseqind mije) 
Lekë pa TVSH. 
Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 166.666.667 leke pa tvsh. Pjesa e mbetur eshte 
parashikuar per vitin 2018. 
 
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 18 muaj. 
 
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 
28/02/2017; Ora: 12:00. 
 
Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 
28/02/2017; Ora: 12:00. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
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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Lloji i procedurës se prokurimit: “Tender i Hapur”. 
 
Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Ndertim Asfaltim i rruges Cerrik – 
Belsh – Dragot – Kucove – Ure Vajgurore (Segmenti Degezim Grekan – Dragot)”. 
 
Fondi limit: 442.395.000 (katerqind e dyzet e dy milion e treqind e nentedhjete e pese 
mije) Lekë pa TVSH. 
Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 250.000.000 leke pa tvsh. Pjesa e mbetur eshte 
parashikuar per vitin 2018. 
 
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 8 muaj. 
 
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 
28/02/2017; Ora: 13:00 
 
Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 
28/02/2017; Ora: 13:00 
 

BASHKIA BELSH 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Belsh  
Adresa              
Tel/Fax   
E-mail        bashkiabelsh@hotmail.com 
Faqja në Internet  
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e “HAPUR” 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuader «Ndertim sistemim asfaltim rruga Trojas” 
 
4.Fondi limit   61 016 181,45 (gjashtedhjete e nje milion e gjashtembedhjete mije e njeqind e 
tetedhjete e nje pike dyzete e pese) leke pa t.v.sh  
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 6 muaj nga data e lidhjes se kontrates. 
     
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 02/03/2017,ora 08.30 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  02/03/2017,ora 08.30 
  

BASHKIA KONISPOL 

  
Autoriteti kontraktor, adresa , BASHKIA KONISPOL, Konispol 
  
Lloji i procedures se prokurimit: Procedure  E HAPUR 
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