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Emri:  Bashkimi i operatoreve ekonomike Transport Highway Consulting” shpk & “Erald-G” shpk 

& “HMK Consulting” shpk, perfaqesuar nga shoqeria “Transport Highway Consulting” shpk 

Adresa   Rr. “Osman Myderizi”, pallati “Shkreli”, Tirane 

Nr. NIPT                     Transport Highway Consulting” shpkNIPT: K51428048I&“Erald-G” shpk 

NIPT: K36306784K&“HMK Consulting” shpk:  L57129604Q 

 

 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë    

Tel   +355 42235 597 

Fax    +355 42234 885 

E-mail   mjuka@albaniandf.org 

Adresa e Internetit www.albaniandf.org 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Proçedurë e hapur”, “MarreveshjeKuader me disaOperatoreEkonomike, 

kujotëgjithakushtetjanëtëpërcaktuara”. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër“Mbikqyrje punimesh për objekte të financuara nga 

buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019”, minikonkursi me objekt:  

Minikonkurs nr.2: “Mbikqyrja e punimevetëkryeranëobjektinNdërtimi i stacionittëpompimit, depos 

50 m3 dherrjetitelektrik TU dhe TM përfurnizimin e depos 2000 m3 tëluguttëDardhës, Sarandë” . 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotitREF-77419-07-02-2018. 

 

5. Fondi limit i marreveshjes kuader: 41,666,667 (dyzet e nje mije e gjashteqind e gjashtedhjete e 

gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) leke pa t.v.sh. 

Fondi limit i minikonkursit: 

Minikonkurs nr.2: 450.608 (katërqind e pesëdhjetëmijë e gjashtëqind e tetë) lekë pa t.v.sh. 

 

6. Vleratotale e kontratestëlidhurnëzbatimtëmarrëveshjeskuadër: 

 

Minikonkurs nr.2:  465.026 (katërqind e gjashtëdhjetë e pesë e njëzet e gjashtë) leke me tvsh. 
   

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 19.09.2018. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit 

Emri:  Bashkimi i operatoreve ekonomike “Studio Rebus” shpk& “Taulant” shpk& “47 EK 79 

&Iliriada PKS” shpk, perfaqesuar nga shoqeria “Studio Rebus” shpk 

Adresa   Rruga “Sami Frasheri”, Pallati 39, shkalla 2, zyra 7, Tirane 

Nr. NIPT                     “Studio Rebus” shpk   NIPT: K82422001O&“Taulant” shpk NIPT: 

K61617040L&“47 EK 79 &Iliriada PKS” shpk NIPT: K82422001O 
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