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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit  

Adresa   Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 

Tel/Fax  Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 

E-mail   adf@albaniandf.org 

Faqja në Internet www.albaniandf.org 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Tender i Hapur”   

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Rivitalizimi urban i bulevardit Maliq - Drithas ”. 

 

4. Numri i Referencës së procedurës: REF-90637-10-19-2018 

 

5. Fondi limit  189.703.418 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e tre mijë e katërqind e 

tetëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH.   

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 133,831,303 (njëqind e 

tridhjete e tre milion e tetëqind e tridhjetë e një mijë e treqind e tre) lekë pa tvsh ose 160.597.563 

(njeqind e gjashtedhjete milion e peseqind e nentedhjete e shtate mije e peseqind e gjashtedhjete e 

tre) leke me tvsh. 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 29 Janar 2019 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit: Operatori Ekonomik “Be - Is” shpk,  

me adrese: Kukes, Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1, me NIPT K71412003A. 

 

 

BASHKIA KOLONJE 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Kolonjë 

Adresa   Sheshi “ Rilindja ” 

Tel/Fax  +355 812 23173 ; 08122225 ; 2232 

E-mail   bashkia.kolonje@gmail.com 

Faqja e Internetit http://www.kolonja.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  E HAPUR MALLRA 

 

3. Objekti  i kontratës : Blerje karburant GAZOIL 10 ppm dhe Benzine (Premium Unl 10 ppm) për 

vitin 2019  . 

 

4. Numri i referencës së procedurës : REF-95025-11-20-2018 

http://www.kolonja.gov.al/
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