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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:  “Ndertim I ures se Zeze dhe mbrojtje nga permbytjet te
qytetit Fushe Kruje”.

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-96102-11-27-2018.

5. Fondi limit  384.683.580 (treqind e tetëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e
pesëqind e tetëdhjetë) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 76.837.887 lekë pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019.

6.  Vlera  totale  përfundimtare  e  kontratës  (duke  përfshirë  lotet  opsionet  dhe  nenkontraktimin):
368,248,045 (treqind e gjashtedhjete e tete milion e dyqind e dyzet e tete mije e dyzet e pese) lekë
pa tvsh ose 441.897.654 (katerqind e dyzet e nje milion e teteqind e nentedhjete e shtate mije e
gjashteqind e pesedhjete e kater) leke me tvsh. 

7. Data e lidhjes së kontratës 11 Shkurt 2019.

8. Emri dhe adresa e kontraktorit: Operatori ekonomik “Bami” shpk, me NIPT J94416206R, 
me adrese: Fushe-Kruje.

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:  “Rikonstruksion i rrugës Aksi Nacional –Luftinjë (faza
e parë –Rruga e Izvorit)”.

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-00509-12-20-2018.
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5. Fondi limit  193.696.011 (njëqind e nëntëdhjetë e tre milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e gjashtë
mijë e njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh. Fondi i parashikuar në buxhetin e vitit 2019 është 116.217.607
lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2020.

6.  Vlera  totale  përfundimtare  e  kontratës  (duke  përfshirë  lotet  opsionet  dhe  nenkontraktimin):
109,603,326 (njëqind e nëntë milion e gjashtëqind e tre mijë e treqind e njëzet e gjashtë)  lekë pa
tvsh ose 131,523,992 (njëqind e tridhjetë e një milion e pesëqind e njëzet e tre mijë e nëntëqind e
nëntëdhjetë e dy) lekë me tvsh. 

7. Data e lidhjes së kontratës 13 Shkurt 2019.

8. Emri dhe adresa e kontraktorit: Op.ekonomik “GPG Company” shpk, me NIPT J64324443V, 
Adresa: L.18 Tetori, god.1 kat., tek nyja prodhim asfalto beton pranë rotondos së Plukut, Lushnje.

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR LIBRAZHD

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri                      Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd
Adresa                       Rruga “ Jahup Biçaku“ lagja Nr 2
Tel/Fax                      005143460
E-mail                        spitalilibrazhd@shendetesia.gov.al
Emri                            Astrit Haskurti   personi pergjegjes i prokurimit
Tel/Fax                      0688030455
E-mail                        ahaskurti@yahoo.com
Adresa e Internetit app.gov.al

2.  Lloji i procedurës Kerkese per propozim Marveshje kuader –sherbim- prokurim elektronik

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër  Trajtimi dhe evadimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore
, në spitalin Librazhd e Prrenjas”– Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha 
kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.”

4. Numri i referencës së procedurës/lotit  95889-11-26-2018

5. Fondi limit  1.200.000 (njemilionedyqindmije) lek pa TVSH.

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):
Vlera 1.266.720   (me TVSH) Monedha leke

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________

7. Data e lidhjes së kontratës 13.02.2019
8. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit
Emri                MEDI-TEL shpk Nr. NIPT    - J71519004W
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