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Nr. 12/2018 Prot                                                                             Shkodër, më 14 Qershor 2018 
 
 

FTESË PËR OFERTË 
 

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: 

Emri Acli Ipsia në Shqipëri 
Adresa Rruga “Palokë Kurti”, Nr.1, Shkodër 
Tel/Fax : +355(0)68 4072096 
E-mail acliscutari@gmail.com  
 
 

Acli Ipsia në Shqipëri - Autoriteti Kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me fond limit: 

15,166,166.00 pa TVSH ose  18, 200,000.00 me TVSH, me objekt ”Ndertimi i Shtëpisë Familje” ne 

kuader te projektit “Komuniteti i të ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për 

jetimët e Shkodrës” AID 10950”. 

 

Të dhënat e kontratës: 

1) Objekti  i kontratës: ” Ndertimi i shtepise familje”.  

2) Fondi limit: 15,166,166.00	pa	TVSH	ose		18,	200,000.00	me	TVSH 

3) Burimi i financimit: Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS) 

4) Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati i realizimit të shërbimit do të jetë 

brenda 120 kalendarike nga momenti i lidhjes së kontratës me objekt ” Ndertimi i Shtëpisë Familje”.  

5) Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data 25.06.2018, ora 12:00, 

vendi: Acli Ipsia ne Shqiperi,  Rruga “Paloke Kurti”, Nr.1, Shkodër.  

6) Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data 25.06.2018, ora 12:00, vendi: 

Acli Ipsia ne Shqiperi,  Rruga “Paloke Kurti”, Nr.1, Shkodër.  

 
 

Operatorët e ftuar për t’iu përgjigjur ftesës për ofertë, jane te gjithe operatoret qe kane shprehur interesin 

sipas fteses per shprehje interesi me nr. Reference: 10950, date 09 Maj 2018 dhe duhet të paraqesin 

pranë Autoritetit Kontraktor si vijon: 

 

1. Dokumentacionin e kerkuar ne DST qe i bashkengjiten kesaj ftese. 

2. Projektin arkitektonik qe i bashkengjitet kesaj ftese. 

3. Preventivin pa cmime qe i bashkengjitet kesaj ftese 
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Kërkesa të tjera:  

1) Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet pranë Autoritetit Kontraktor  brenda 24 orëve 
nga njoftimi i klasifikimit. 

 
 
 
 

Për Autoritetin Kontraktor 
Acli Ipsia në Shqipëri 

Kordinator per Ballkanin 

 
___________________________________________________ 

Daniele Socciarelli  
 


