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Objekti: “Rikonstruksion I fasadave perrreth pallateve dhe gjelberim ne bulevardin 21 Shkurti  
Selenice 
 
Fondi limit;30.992.618 *Tridhjetemiljon e nenteqind e nenetdhjete e dymije  e gjashteqind e 
tetembedhjete leke  
 
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit, Te ardhura x� , Grantex, donacione xetj �  
Investim X , Shpenzim operativ �  
 
Afati: 365 dite  nga lidhja e kontrates   
 
Hapja e Ofertave do te behet ne: 29.04.2015 ora: 10.oo  
 ne www.app.gov.al  
 
Afati i fundit per pranimin e dokumentave: 29.04.2015 ora: 10.oo 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 
Nr.10, Tiranë, Tel/Fax: +355 42 234 885. 
 
Lloji i Proçedurës së Prokurimit: “Tender i Hapur” 
 
Objekti i Prokurimit: “Realizimi i punimeve të rrugës se fshatit Goranxi, Komuna Dropull i 
Poshtëm". 
 
Fondi limit: 47,333,333 (dyzet e shtatë million treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë 
e tre) Lekë (pa TVSH) 
 
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit. 
 
Gjuha e Tenderit: Dokumentet e Tenderit do të jenë të disponueshme në gjuhën Shqipe. Ofertuesit 
mund të dërgojnë ofertat e tyre në gjuhën Shqipe. 
 
Afati për Kryerjen e Shërbimeve: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës, me përfundim 
brënda 8 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.   
 
Hapja e Ofertave do të bëhet në 04.05.2015 ora 10.00  
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave: 04.05.2015, ora 10.00. 
Vëndi: në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al 
 
Personi Pergjegjes: Valentina Kazanxhi, Njësia Ligjore dhe e Prokurimit 
Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 
Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 
Fax:  00355 4 2 234 885 
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E-mail: vkazanxhi@albaniandf.org 
 
Operatorët ekonomikë të huaj, në mënyrë që të përdorin sistemin e prokurimit elektronik, duhet të 
rregjistrohen si operatorë ekonomikë në adresën e internetit: 
https://ëëë.app.gov.al/ep/Registration.aspx.  
 

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË, SH.A 
Autoriteti kontraktor: Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Sh.a, me adresë rruga  “5 Maji” pranë 
Medresesë , Tiranë , me nr tel: +355 4 2225572 
                  
Lloji i procedurës së prokurimit:  “Procedurë e Hapur” 
 
Objekti i prokurimit: “Furnizim me ujë i fshatit Tujan dhe rikonstruksion i linjës Basen – Vila 
Qeveritare” 
 
Fondi Limit: 28,894,852 (njëzetë e tetë milion e tetëqind e nënëdhjetë e katër mijë e tetëqind e 
pesëdhjetë e dy) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime 
Tiranë. 
 
 Burimi i financimit: Të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë. 
 
 Investim  X         Shpenzim operativ   
 
Afati për kryerjen e shërbimit: 90 ditë duke nisur nga dita e dorëzimit të sheshit të punimeve. 
 
Data e zhvillimit të tenderit është: 04/05/2015 ora 10:00  
në www.app.gov.al. 
  
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është: Data 04/05/2015 ora 10:00  
në www.app.gov.al. 
 

PROCEDURA TË HAPURA MALLRA 
 

NDËRMARRJA E RRUGËVE RURALE QARKUT TIRANË 
Autoriteti Kontraktor.adresa.nr.tel: Ndërmarrja e Rrugëve Rurale Qarkut Tiranë,     
 
Lloji i procedurës se prokurimit: Proçedurë e Hapur – Prokurim publik me mjete   elektronike. 
 
Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): “Blerje Rere  Bituminoze” 
 
Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve); Fondi limit   1 000 000 (njemilion) pa t.v.sh. leke 
 ( nga te ardhurat e Qarkut) pa tvsh 
 
Afati për mbarimin e punimeve/për dorëzimin e mallit/kryerjen e shërbimit : 30 (tridhjete)dite 
 


