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COMPILAZIONE PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI 
NELLE ZONE PROCLAMATE PER LO SVILUPPO OBBLIGATORIO  

 
Paese:  

 
ALBANIA 

 
Gara N°:  

 
REF-66894-07-27-2020 

 
Importo globale:  

  
254.159.368,00 lek (circa 2.001.254,00 Euro) IVA 
ecslusa 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E PROCEDURA 
 
Durata del contratto:  

 
12 mesi dalla stipula del contratto 

 
Procedura:  

 
Procedura aperta 

 
Capitolato disponibile presso:  

 
www.app.gov.al 

 
Data scadenza presentazione 
offerte:  

 
07.08.2020 ore 12:00 

 
ENTE APPALTANTE 

  

FONDO ALBANESE PER LO SVILUPPO  
Indirizzo: Rruga “Sami Frashëri”  nr.10, Tirana 
Tel/Fax +355 4 234885 
E-mail: prokurimet@albaniandf.org    
www.albaniandf.org  

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 
 
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). 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Hartimi i projekteve për ndërtimin e njësive të banimit 
në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”, në bashkitë Durrës, Kavajë, Kamzë, 
Mirditë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë. 
 
4. Numri i referencës së procedurës/lotit: - REF-66894-07-27-2020. 
 
5. Fondi/ kostoja e pritshme e kontratës: Fondi limit / vlera e përafërt e marrëveshjes kuadër: 
254,159,368 (dyqind e pesëdhjetë e katër milion e njëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e treqind e 
gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh. Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 254,159,368 lekë pa 
TVSH.   
  
6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do 
të jetë 12 muaj.  
 
7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 07/08/2020, ora 12:00 në 
faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.  
 
8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 07/08/2020, ora 12:00 në 
faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.  
 

Drejtor Ekzekutiv 
 

Dritan Agolli 
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