
  
 

  
 

 
Ftesë për ofertë  

"Avancojmë Kosoven së Bashku-Alternativa Lokale” 
  
Emri i projektit: “Ndërtimi i terenit sportiv për  futboll të vogël dhe parkingut të parkut të fëmijëve”  në Llapnaselle/Laplje Selo,    
                           Komuna e Gracanicës 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Fondi për Zhvillimin Komunitar (CDF), ka marrë një grant nga USAID lidhur me implementimin e projektit "Avancojmë Kosoven së 
Bashku-Alternativa Lokale” “AKT-LS,” dhe së bashku me kontributin e Komunës së Gracanicës, ka për qëllim të investojë një pjesë 
të fondeve për të mbuluar pagesat sipas kontratës për projektin “Ndërtimi i terenit sportiv për  futboll të vogël dhe parkingut të parkut 
të fëmijëve”  në Llapnaselle/Laplje Selo, Komuna e Gracanicës 
 
CDF fton ofertuesit e kualifikuar që të paraqesin ofertat e mbyllura për punët që kërkohen të kryhen lidhur me” “Ndërtimi i terenit 
sportiv për  futboll të vogël dhe parkingut të parkut të fëmijëve”  në Llapnaselle/Laplje Selo, Komuna e Gracanicës 
 
Dosja e kompletuar e tenderit mund të merret nga oferutesit e interesuar pas dorezimit të kerkesës në e-mail adresat e cekura më 
poshtë çdo ditë pune prej orës 9:00-15:00. 
  

Fondi për Zhvillim Komunitar 
Rr. Sejdi Kryeziu nr. 16(Qyteza Pejton) Prishtinë 

feride@kcdf.org ose njomza@kcdf.org 
  
                         
CDF organizon vizitë në punishte me datën 12.08.2015 në orën 12:00, Vendtakimi: Te parku i lojnave të femijëve në 
Llapnasellë/Laplje Selo . Të gjithë ofertuesit inkurajohen të marrin pjesë. 
 
Ofertat e mbyllura do të dorëzohen në adresen e cekur më poshtë deri në orën 12:00 më datën 19.08.2015 ose para këtij afati. 
Ofertat e dorëzuara do të hapen menjiherë në prezencën e përfaqësuesve të ofertuesve që duan të marrin pjesë. Ofertat  e 
dorëzuara pas afatit të dorëzimit do të refuzohen dhe ti kthehen ofertuesit të pa hapura.  
 

Adresa është: 
 

Fondi për Zhvillim Komunitar 
Rr. Sejdi Kryeziu nr. 16(Qyteza Pejton) Prishtinë 

 
Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën prej gjashtedhjete dite (60) ditësh nga data e hapjes së tyre.  
 Kryerësi i punëve i cili e tërheq ofertën e tij gjatë periudhës së vlefshmërisë së saj ose refuzon të pranojë lidhjen e kontratës (nëse 
e fiton tenderin), do të diskualifikohet nga participimi i mëtejshëm në punët, që do të financohen nga ana e USAID. 

 


