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Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Përgjegjës , i cili do të publikohet në 

Buletinin e Njoftimeve Publike 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës 

 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri”  nr.10, Tiranë 

Tel/Fax  +355 4 234885 

Adresa email:  prokurimet@albaniandf.org   

Faqja e Internetit: www.albaniandf.org 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit). 

Marrëveshje Kuadër i ndarë në 4 Lote. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Shërbimi i Kolaudimit për objektet e financuara 

nga Buxheti i Shtetit - Programi i Rindertimit.” 

 

Loti 1: “Objekti: “Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e objekteve arsimore”. 

Loti 2: “Objekti: “Kolaudimi per punimet ne infrastrukturen publike ne zonat e prekura nga 

termeti”.   

Loti 3: "Objekti: “Kolaudimi i  punimeve per rindertimin e banesave individual”. 

Loti 4: "Objekti: “Kolaudimi i  punimeve per rindertimin e njesive te banimit pallat”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-73084-09-25-2020 

Numri i referencës së Lotit 1: REF-73087-09-25-2020   

Numri i referencës së Lotit 2: REF-73089-09-25-2020   

Numri i referencës së Lotit 3: REF-73091-09-25-2020  

Numri i referencës së Lotit 4: REF-73093-09-25-2020 

 

5. Fondi/ kostoja e pritshme e kontratës: 18,947,277 (tetëmbëdhejtë milion e nëtëqind e dyzetë 

e shtatë mijë e dyqind e shtatedhjete e shtate) lekë pa tvsh.  

Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj,  shumatorja e çmimeve për njësi 

është  __________________________________________ 

Burimi i Financimit Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit. 
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Loti 1: “Objekti: “Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e objekteve arsimore”, vlera 4,519,886 

lekë pa TVSH.. 

 

Loti 2: “Objekti: “Kolaudimi per  punimet ne infrastrukturen publike ne zonat e prekura nga 

termeti”, vlera 1,645,044 lekë pa TVSH.   

 

Loti 3: "Objekti: “Kolaudimi i  punimeve per rindertimin e banesave individual ”, vlera 6,654,604 

lekë pa TVSH.   

 

Loti 4: "Objekti: “Kolaudimi i  punimeve per rindertimin e njesive te banimit pallat” vlera 

6,127,743 lekë pa TVSH.   

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kudër 

24 muaj.   

 

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 08/10/2020, ora 11:00 

në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.  

 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 08/10/2020, ora 11:00 në 

faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.  

 

 

Drejtor Ekzekutiv 

 

Dritan Agolli 
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