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3. Objekti  i kontratës:”Rikonstruksion  Rruga  "Draçin" (faza e dytë)"  
 4. Fondi limit  16 814 166 (Gjashtembedhjetemilion e teteqind e katermbedhjetemije e njeqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh 

 
Burimi i financimit: Buxheti i Bashkise viti 2017. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  45 (dyzet e pese) dite kalendarike. 

 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
21.04.2017, ora 10.00.Vendi:Njesia  e Prokurimeve Publike Bashkia Shkodër, në rrugë elektronike 
nga adresa zyrtare e APP, www.app.gov.al 
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 
21.04.2017, ora 10.00. Vendi:Njesia e Prokurimeve Publike Bashkia Shkodër. në rrugë elektronike 
nga adresa zyrtare e APP, 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 
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 rruges Lalez-Bize- 
Draç”. 
 
4. Fondi limit: 206.371.000 (dyqind e gjashtë milion e treqind e shtatëdhjetë e një 
mijë) Lekë pa TVSH. 
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 41.274.000 (dyzet e një milion e dyqind e 
shtatëdhjetë e katër mijë) Lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj. 
 
6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data:  
20/04/2017; Ora: 10:00. 
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 
20/04/2017; Ora: 10:00. 
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	Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : “Sherbim i transportit te punonjesve arsimore qe punojne dhe nxenesve qe mesojne jashte vendbanimit te tyre”
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