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Proçedura e prokurimit :  Procedure e hapur. 
 
Objekti i Prokurimit:  ““Kanali ujites Sete-Dardhe” dhe ”Kanali Muhur-Brezhdan,pjesa e gjarices 
dhe riparim i sifonit Gjarice-Vakuf” 
 
Fondi limit: 33.242.267 (Tridhjete e tre milion e  dyqind e dyzete e dy mije   e dyqind e 
gjashtedhjete e shtate ) leke pa TVSH ose 39.890.720 (Tridhjete e nente milion e teteqind e 
nentedhjete mije e shtateqind e njezete )leke me TVSH 
 
Afati i kryerjes se punimeve:  Brenda  1.5 muajve nga lidhja e kontrates. 
 
Data e zhvillimit te tenderit:  10.03.2017 ora _10_.00 , vendi Prokurim elektronik www.app.gov.al 
Bashkia  Diber 
 
Afati i fundit i pranimit te dokumentave: 10.03.2017 ora _10_.00 , vendi Prokurim elektronik 
www.app.gov.al Bashkia  Diber 
 

BASHKIA   PERMET 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Permet 
Adresa   sheshi “Abdyl Frasheri” 
Tel/Fax  0813 222 54;0813 222 75 
E-mail   bashkiapermet2015@gmail.com 
Faqja në Internet ___________________________________________ 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit: Procedure e hapur 
 
3. Objekti  i kontratës: Projekti i ndertimit te ures se re dhe rikonstruksioni i rruges per ne fshatin 
Pellumbar 
 
4. Fondi limit 40 383 644(dyzete milion e treqind e tetedhjete e tre mije e gjashteqind e dyzete e 
kater)leke pa TVSH 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   26 jave 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:10.03.2017ora 09:00 
WWW.APP.GOV.AL 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:10.03.2017 ora 09:00 
WWW.APP.GOV.AL 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
Adresa Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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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: "Ndërtim i rrugës Unaza e Re, 
Peshkopi”. 
 
4. Fondi limit: 297.364.000 (dyqind e nëntëdhjetë e shtatë milion e treqind e 
gjashtëdhjetë e katër mijë) Lekë pa TVSH. 
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 166.666.667 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë 
milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) 
lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur eshte parashikuar per vitin 2018. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 10 muaj. 
 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 
10/03/2017; Ora: 10:00. 
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 
10/03/2017; Ora: 10:00. 
 

BASHKIA LEZHE 
 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Lezhe  
Adresa   sheshi “ Gjergj Kastrioti” 
Tel/Fax  juristi@lezha.gov.al 
E-mail   ___________________________________________ 
Faqja në Internet ___________________________________________ 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Tender i Hapur  
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:RIKONSTRUKSION  I RRUGES SUPERSTRADE-
IEVP SHENKOLL, NJESIA  ADMINISTRATIVE SHENKOLL. 
 
4. Fondi limit:34 166 670     ( tridhjete e e kater milion  e njeqind e  gjashtedhjete e gjashte mije e 
gjashteqind e shtatedhjete  ) leke pa t.v.sh.  
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 2 muaj duke filluar nga  dorezimi i 
sheshit te ndertimit  
 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:10.03.2017. ora 10: 00 
 


	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  :“ Punime rruge te brendshme  Fshati Sharove“(Faza e dyte)
	1. "4 A-M" shpk - 28,800,000 Lek pa TVSH;
	2. JV "Fondazione CIMA dhe A&E shpk "- 32,306,784 Lek pa TVSH;
	3. "Synapse ATS" shpk- 34,234,408 Lek pa TVSH;
	4. "MicroStepMIS" srl - 34, 235, 478 Lek pa TVSH;
	5. "Adrenaline" shpk - 37, 602, 861Lek pa TVSH;
	6. " C.C.S" shpk pa ofertë ekonomike;
	7. "Intracom Telecom Albania" sh.a pa ofertë ekonomike.
	1. "A&E" shpk- pa ofertë ekonomike;
	2. “Alfred Bënja” - 3,124,000 Lek pa TVSH;
	3. "GTS" shpk     - 2,983,000 Lek pa TVSH
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