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PROCEDURA TË HAPURA PUNË 
PUBLIKE 

 
 

BASHKIA E TIRANËS 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia e Tiranës 
Adresa   Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001,  
Tel/Fax  00 355 4 22 56 799 
E-mail   prokurimet@tirana.gov.al 
Faqja e Internetit www.tirana.al 
 
Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur”. 
 
Objekti i prokurimit:  “Rikonstruksion i Infrastrukturës rrugore të bllokut të kufizuar nga rrugët 
”Zogu i I-rë” – rruga ”Dibrës” – ”Siri Kodra” dhe ”Reshit Petrela”. 
Fondi limit: : 141,837,078 (njëqind e dyzet e një milion e tetëqind e tridhjetëdhjetë  e shtatë mijë 
shtatëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH. 
 
Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2017, miratuar 
me VKB Nr. 84, datë 29.12.2016, “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2017 – 2019 dhe 
detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2017”, me objekt: “Rikonstruksion i 
Infrastrukturës rrugore të bllokut të kufizuar nga rrugët “Zogu i I-rë” – rruga “Dibrës” – ”Siri 
Kodra” dhe “Reshit Petrela”. 
 
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 7 (shtatë) muaj kalendarike duke nisur nga 
dita e lidhjes së kontratës. 
 
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data:      21 / 8 / 2017 Ora: 10: 00 
Vendi:    www.app.gov.al , Bashkia e Tiranës, Tiranë 
 
Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data:   21 / 8 / 2017 Ora: 10: 00 
Vendi:  www.app.gov.al, Bashkia e Tiranës, Tiranë 
 

BASHKIA E TIRANËS 
 
1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor 
Emri    Bashkia e Tiranës 
Adresa   Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri 
Tel/Fax  00 355 4 22 56 799 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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E-mail   prokurimet@tirana.gov.al 
Faqja e Internetit www.tirana.al 
 
Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur” 
 
Objekti i prokurimit: “Rikonstruksioni i infrastrukturës rrugore të bllokut që kufizohet nga rruga 
Qemal Stafa-rruga e Dibrës dhe rruga Bardhyl”. 
 
Fondi limit: 164,527,509 (njëqind e gjashtëdhjetë e katër milion e pesëqind e njëzetë e shtatë mijë e 
pesëqind e nëntë) lekë pa TVSH. 
 
Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2017, miratuar 
me VKB Nr. 84, datë 29.12.2016, “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2017 – 2019 dhe 
detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2017”. 
 
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 8 (tetë) muaj kalendarike duke nisur nga 
dita e lidhjes së kontratës. 
 
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
Data:      21 / 08/ 2017 Ora: 11: 00 
Vendi:    www.app.gov.al , Bashkia e Tiranës, Tiranë. 
 
Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
  
Data:    21 / 08 / 2017  Ora: 11 : 00 
Vendi:    www.app.gov.al , Bashkia e Tiranës, Tiranë. 
 

BASHKIA MALLAKASTËR 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Bashkia Mallakastër, Lagjja “18 
Prilli”,Ballsh,Tel/Fax:+35531322113, E-mail: ballshi@bashkiamallakaster.gov.al  
 
2. Lloji i procedurës se prokurimit: “E hapur” me mjete elektronike  
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rehabilitimi i parkut të lojrave për fëmijë dhe i fushës 
së sportit, në lagjen “5 Shkurti”, në qytetin e Ballshit, në Bashkinë Mallakastër”  
 
4. Fondi limit: 29.269.649 (njëzetë e nëntëmilion e dyqind e gjashtëdhjetë e nëntëmijë e gjashtëqind 
e dyzetë e nëntë) lekë pa TVSH  
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 6 muaj  
 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data 17.08.2017, Ora 11:00, 
Vendi: Prokurim Elektronik në adresën zyrtare të APP-së, www.app.gov.al  
 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
mailto:ballshi@bashkiamallakaster.gov.al
http://www.app.gov.al/
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7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data 17.08.2017, Ora 11:15, 
Vendi: Prokurim Elektronik në adresën zyrtare të APP-së, www.app.gov.al 
 

BASHKIA KOLONJË 
 

Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel:Bashkia Kolonjë ; Sheshi Rilindja: Nr.Tel:08122225 ;22 32 
 
Lloji i proçedurës së prokurimit është: Procedurë e Hapur,PUNE,prokurim me mjete elektronike. 
 
Objekti i prokurimit: “Rikonstruksioni i shkolles 9-vjeçare Papa Kristo Negovani ” , Ersekë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Fondi limit 68 784 105 ( Gjashtedhjeteetetemilioneshtateqindetetedhjeteekatermijeenjeqind e pese) 
lekë pa tvsh . 
 
Burimi i financimit: vënë në dispozicion në Zbatim të Vendimit Nr.15, datë 21.03.2017 për 
”Shpërndarjen e Financimit për Projekte të Reja, Thirrja 1, të Komitetit të rajoneve për zhvillimin e 
rajoneve ”Për shpërndarjen e financimit për projekte të grantit ”Arsim”, programi i zhvillimt të 
infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I, për vitin 2017 .Financimi eshte ndare ne dy vite 
2017-2018 . 
 
Investime  
 
Afati për realizimin e punëve: 6 (gjashte) muaj, duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës. 
 
Data e zhvillimit të tenderit/Hapja e ofertave: 16/08/2017, ora11: 00, vendi Bashkia Kolonjë, 
websiti zyrtar i app-së, www.app.gov.al. 
 
Afati i fundit për pranimin e dokumentave: 16/08/2017, ora11: 00, vendi Bashkia Kolonjë, websiti 
zyrtar i app-së, www.app.gov.al. 
 

QENDRA KOMBETARE PRITESE PER AZILKERKUESIT 
 
Autoriteti Kontraktor, Adresa, Nr.tel;  
Qendra Kombetare Pritese per Azilkerkuesit  
Rr. Myslym Keta, Babrru, Tirane, +355 69 489 5896 
 
Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedurë e hapur 
 
Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rikonstruksion i ndertesave ekzistuese ne Qendren 
Kombetare Pritese per Azilkerkuesit” 
 
Fondi limit: 62 307 757.5   lekë, pa TVSH 
 
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   28 jave 
 
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/

