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KOMUNA ROSHNIK 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

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: “Ndërtim i shëtitores, KUZ, tek liqeni i Farkës, Komuna Farkë". 
 
Fondi limit: 75,000,070 (shtatë dhjetë e pesë milion e shtatëdhjetë) 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 Punimeve: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës, me përfundim brënda 7 
muajve nga data e nënshkrimit të kontratës.   
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Hapja e Ofertave do të bëhet në: 07.05.2015 ora 10.00  
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave: 07.05.2015, 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 
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://www.app.gov.al/ep/Registration.aspx.  
 
 

KOMUNA OROSH 
A.Kontrakt: Komuna Orosh , Adresa:Reps “,Tel/Fax: 0672013443 Autoriteti 
kontraktor,adresa,nr.tel 
 
Procedura e prokurimit : I Hapur   Lloji i procedures se prokurimit       
 
Objekti i prokurimit : “Rikonstruksion e ndertesave sociale,  komuna Orosh”   Objekti i prokurimit 
( nqs ka lote i ndare sipas loteve)  
 
Me fond limit :1 050  000    leke ( njemilion e pesedhjemije)lek pa t.v.sh Fondi limit ( nqs ka lote i 
ndare sipas loteve) 
 
Afati i kontratës 30 dite.Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit 
     
Data e tenderit  DT. 20/04/2015 ora 10:00.  
Vendi: Prokurim elektronik në websitin zyrtarë të Agjencisë së  Prokurimit  Publik: 
www.app.gov.al. 
 
Afati i fundit per pranimin e dokumentave. 20/04/2015, ora 10:00. 
Vendi: Prokurim elektronik në websitin zyrtarë të Agjencisë së  Prokurimit  Publik: 
www.app.gov.al. 
 

KOMUNA VAQARR TIRANE 
Autoritetikontraktor, Adresa: KomunaVaqarrTirane 
 
Lloji i procedures se prokurimit: Procedure e Hapur (me mjeteelektronike)                                
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