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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  
 



Buletini Nr. 6 datë  13 Shkurt 2017                                            Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           29/546  

 

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Tender i Hapur”.  
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Sistemim Asfaltim Rruga Qafë Pllocë-Pogradec dhe 
Unaza Pogradec”.  
 
4. Fondi limit: 1.067.180.235 (një miliard e gjashtëdhjetë e shtatë milion e njëqind e tetëdhjetë mijë 
e dyqind e tridhjetë e pesë) Lekë pa TVSH.  
Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 208.333.333 (dyqind e tetë milion e treqind e tridhjetë e tre 
mijë e treqind e tridhjetë e tre) leke pa tvsh. Pjesa e mbetur eshte parashikuar per vitin 2018.  
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 18 muaj.  
 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 06/03/2017; Ora: 
11:00.  
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 06/03/2017; Ora: 11:00. 
 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: "Rehabilitimi i kanalit vaditës Vija e Madhe Kovanik-
Policë,Rrajce Skenderbej” 
 
4.Fondi limit: 20.833.329 (njezete milion e teteqind e tridhjete e tre mije e treqind e njezet e nente)  
lekë pa TVSH  
 
5.Burimi i financimit : Vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  6 muaj , duke filluar ky afat nga data e 
lidhjes se kontrates. 
 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data: 06.03.2017 (dd/mm/vvvv) Ora: 09:00 
Vendi:  www.app.gov.al 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data: 06.03.2017 (dd/mm/vvvv) Ora:09:00 
Vendi:  www.app.gov.al 
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