Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në
Buletinin e Njoftimeve Publike
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri
Adresa
Tel/Fax
E-mail
Adresa e Internetit

Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Rruga “Sami Frashëri” nr.10, Tiranë
+355 4 234885
gkeri@albaniandf.org
www.albaniandf.org

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedurë e Hapur” me Lote.
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Përmirësimi i infrastrukurës rrugore në zonat
turistike dhe urbane të rajoneve 2,3 dhe përmirësim aksesi në zonën bujqësore të Korçës”, i
ndarë në 3 (tre) Lote:
Loti I - “Ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës në shërbim të turizmit, Qerret, Bashkia
Kavajë”
Loti II - “Ndërtimi i rrugës së re përgjatë lumit Osumit si dhe ndërhyrje përmirësuese në bypassin e
rrugës Antipatrea dhe rehabilitimi i rrugës lidhëse ndërmjet rrugës Shëtitorja Osumi dhe rrugës
Antipatrea, Bashkia Berat”,
Loti III – “Rikonstruksion rruge Unaza Lumalas - Melçan – Porodinë, Bashkia Korçë”.
4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-38091-10-03-2019.
Numri i referencës së Lotit I: REF-38095-10-03-2019
Numri i referencës së Lotit II: REF-38099-10-03-2019
Numri i referencës së Lotit III: REF-38101-10-03-2019
5. Fondi limit total; 354,034,780.8 (treqind e pesëdhjetë e katër milion e tridhjetë e katër mijë
e shtatëqind e tetëdhjetë pikë tetë) lekë pa TVSH. Financimi i projektit sipas PBA-së.
Loti I - “Ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës në shërbim të turizmit, Qerret, Bashkia
Kavajë”, me fond limit 125,000,048 (njëqind e njëzetë e pesë milion e dyzet e tetë) lekë pa tvsh.
Loti II - “Ndërtimi i rrugës së re përgjatë lumit Osumit si dhe ndërhyrje përmirësuese në bypassin e
rrugës Antipatrea dhe rehabilitimi i rrugës lidhëse ndërmjet rrugës Shëtitorja Osumi dhe rrugës

Antipatrea, Bashkia Berat”, me fond limit 166,390,267 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e
treqind e nëntëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e shatë) leke pa tvsh.
Loti III – “Rikonstruksion rruge Unaza Lumalas - Melçan – Porodinë, Bashkia Korçë” me fond limit
62,644,465.8 lekë pa tvsh (gjashtëdhjetë e dy milion e gjashtëqind e dyzet e katër mijë e katërqind e
gjashtëdhjetë e pesë pikë tetë) lekë pa tvsh.
6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Loti I - “Ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës në shërbim të turizmit, Qerret, Bashkia
Kavajë” - Kohëzgjatja 5 muaj .
Loti II - “Ndërtimi i rrugës së re përgjatë lumit Osumit si dhe ndërhyrje përmirësuese në bypassin e
rrugës Antipatrea dhe rehabilitimi i rrugës lidhëse ndërmjet rrugës Shëtitorja Osumi dhe rrugës
Antipatrea, Bashkia Berat”, - Kohëzgjatja 6 muaj.
Loti III – “Rikonstruksion rruge Unaza Lumalas - Melçan – Porodinë, Bashkia Korçë” - Kohëzgjatja
6 muaj.
7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 04/11/2019 ora
11:00.
8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 04/11/2019 ora 11:00.

Drejtori Ekzekutiv
Dritan Agolli

