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3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër Krijimi i Sinjalistikës në Vijën Bregdetare  
 
1. Fondi limit: 16 649 155 leke pa tvsh  
 
2. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 45 dite nga data e nënshkrimit të 
kontratës.  
 
3. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 19.10.2016  
 
4. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
 

AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT                               
Autoriteti Kontraktor: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, Tiranë, Rruga “5 Maji”, Tel 04 
2400723 
 
Lloji i proçedurës së prokurimit:  E Hapur 
 
Objekti i Kontratës: “Rikonstruksione objekte rekreative, sanitare, Info-Point, objekte shërbimi në 
Parqe’’. 
 
Fondi Limit:   8 333 322 (tetë milion e treqind e tridhjetë e tre mije e treqind e njëzet e dy) lekë Pa 
TVSH. 
 
Burimi i financimit: Bashkia e Tiranës. 
 
Afati i punimeve: 6 – muaj nga data e lidhjes së kontratës. 
 
Data dhe ora e zhvillimit të tenderit: 21 /10/2016 ora, 10:00 
Vendi i dorëzimit të ofertave: Prokurim elektronik në website-in zyrtar të Agjensisë së Prokurimit 
Publik: http://www.app.gov.al/ 
 
Afati i fundit i dorëzimit të ofertave:   21/10/2016, ora 10:00 
 
Dokumentat e tenderit mund të tërhiqen në rrugë elektronike nga adresa zyrtare e APP - së 
(www.app.gov.al). 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor  
Emri: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH),  
Adresa: Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10, Tirane  
Tel/Fax: +355 42 234 885  
E-mail: adf@albaniandf.org  
Faqja në Internet: www.albaniandf.org  

http://www.app.gov.al/
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2. Lloji i proçedurës se prokurimit: Tender i hapur  
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Ndertim i ujesjellesit Cerme – Terbuf – Sulzotaj”  
 
4. Fondi limit: 387.000.000 (treqind e tetedhjete e shtate milion) Lekë pa TVSH. Fondi i akorduar 
per vitin 2016 eshte 78.333.333 (shtatedhjete e tete milion e treqind e tridhjete e tre mije e treqind e 
tridhjete e tre) leke pa tvsh. Pjesa e mbetur eshte parashikuar per vitin 2017.  
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 10 muaj  
 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 21/10/2016; Ora: 
10:00  
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 21/10/2016; Ora: 10:00 
 

BASHKIA KONISPOL 
 
Autoriteti kontraktor, adresa , Konispol 
 
Lloji i procedures se prokurimit: Procedure  E HAPUR 
 
Burimi i Financimit : Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 
 
Objekti i prokurimit:(n.q.s. ka lote i ndare sipas loteve)       
"Rikonstruksioni i Rrjetit te Furnizimit me Uje te Qytetit Konispol" 
 
Fondi limit: (n.q.s. ka lote i ndare sipas loteve) 158 339 371 (Një qind e pesëdhjetë e tetë milionë e 
treqind e tridhjete e nëntë mijë e treqind e shtstëdhjetë e një) pa tvsh 
 
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 21/10/2016 
(dd/mm/vvvv)   Ora: 08:00 
 
Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 21/10/2016 (dd/mm/vvvv)   
Ora: 08:00 
Vendi: Zyra e sherbimeve Bashkia KONISPOL, www.app.gov.al 
 

OSHEE SH.A 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    OSHEE sh.a 
Adresa              Rr. Andon Zako Çajupi, Pll. Conad, Kati III, Tiranë 
Tel/Fax  042274185 
E-mail   ___________________________________________ 
Faqja në Internet www.oshee.al 
 

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