
NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në  

Buletinin e Njoftimeve Publike)  

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:  

Emri  Fondi Shqiptar i Zhvillimit   

Adresa   Rruga “M.Gjollesha, ish-Instituti i ndertimit (pranë IKMT), Tiranë  

Tel/Faks  +355 4 234885   

E-mail                prokurimet@albaniandf.org  

Ueb-faqe  www.albaniandf.org  

 

2.    Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur”, nëpërmjet marrëveshjes kuadër, me disa 

operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara  

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF -32515-06-10-2022 

Loti 1: Ref-32519-06-10-2022 

Loti 2: REF-32521-06-10-2022 

Loti 3: Ref-32525-06-10-2022 

Loti 4: REF-32527-06-10-2022  

 

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Mbeshtetje me materiale dhe lende te para pune, ndarë në 

4 Lote: 

Loti 1: Blerje Materiale ndertimi sipas kerkesave te Bashkive”    
Loti 2: Blerje «Materiale elektrike sipas kerkesave te Bashkive”  
Loti 3: Blerje “Materiale për ujsjellës kanalizime sipas kerkesave te Bashkive”  
Loti 4:Blerje “Materiale mobilimi urban sipas kerkesave te Bashkive 

5. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës:416,665, 633 (katerqind e gjashtembedhjete milion e 

gjashteqind e gjashtedhjete e pese mije e gjashteqind e tridhjete e tre) Leke, pa TVSH. Sipas kursit zyrtar 

te kembimit te Bankes se Shqipërise kjo vlere konvertohet ne  3,466,147.84 Euro. 

- Loti 1: Blerje Materiale ndertimi sipas kerkesave te Bashkive”, me fond limit të marrëveshjes 

kuadër 145,832,300 leke pa tvsh. Sipas kursit zyrtar te kembimit te Bankes se Shqipërise kjo vlere 

konvertohet ne 1,213,146.16 Euro. 

- Loti 2: Blerje “Materiale elektrike sipas kerkesave te Bashkive”, me fond limit të marrëveshjes 

kuadër 125,000,000 leke pa tvsh. Sipas kursit zyrtar te kembimit te Bankes se Shqipërise kjo vlere 

konvertohet ne 1,039,846.93 Euro. 

- Loti 3: Blerje “Materiale për ujsjellës kanalizime sipas kerkesave te Bashkive”, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër 83,333,333 leke pa tvsh. Sipas kursit zyrtar te kembimit te Bankes se 

Shqipërise kjo vlere konvertohet ne 693,231.28 Euro. 

Loti 4: Blerje “Materiale mobilimi urban sipas kerkesave te Bashkive, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër, 62,500,000 leke pa tvsh. Sipas kursit zyrtar te kembimit te Bankes se 

Shqipërise kjo vlere konvertohet ne 519,923.46 Euro.  

 

mailto:prokurimet@albaniandf.org
http://www.albaniandf.org/


6.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: për secilin Lot 24 

muaj 

 

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 13.07.2022, Ora 11:00 

 

 

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

DRITAN AGOLLI 

 


