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BASHKIA KAMEZ 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri     Bashkia Kamez (personit përgjegjës z.Shkëlzen Korbi) 

Adresa              “Bulevardi Blu” nr.492 Kamez  Tiranë 

Tel/Fax     +355 47 200 177 

E-mail    bashkiakamez@gmail.com 

Adresa e Internetit  www.kamza.gov.al 

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit: e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Ndertim rruga(Berzhite+Asdreni+Zadrima) 

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit :  REF-87263-09-25-2018 

 

5. Fondi limit:  42.114.130, (dyzet e dy milion e njëqind e katërmbëdhjetë mijë e njëqind e 

tridhjetë)lekë pa tvsh. 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktorit): 

Vlera 47.086.506 leke (me TVSH) Monedha leke 

         

Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh ,Monedha ; leke 

 

7. Data e lidhjes së kontratës 19.12.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit   

Emri    ” Britania” shpk   &   ” Klajger Konstruksion” shpk       

Adresa:                        Kamëz, Tirane,  

Nr. NIPT                    L02228018C & K51423028P 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri   DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 

Adresa   ISH ZONA INDUSTRIALE GJIROKASTER 

Tel/Fax  084262529 

E-mail   drjgjirokaster@arrsh.arrsh.gov.al 

 

2.  Llojiiprocedurës:  Procedure e hapur 

 

3. Objekti  i kontratës: ”Mirembajtje rutine e dimerore me performance rruga Ura e Leklit – Kelcyre 

+ rruga Kelcyre  - Permet  + rruga Valare – Erind -Cajup+ rruga K/Dhuvjan – Libohove 63.3km” 

 

4. Numri i referencës së procedurës  REF- 74001 – 06 - 07 - 2018 
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5. Fondi limit 37 526 939 lek pa tvsh 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit): 

V 30 486 864 (me TVSH) Monedha leke 

 

Vlera  e nenkontraktimit______________me TvshMonedha 

 

   

7. Data e lidhjes së kontratës 21.12.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit 

Emri    ”Eral Construction Company”& ”Alb Shpresa ”shpk  

Adresa   Njesia bashkiake nr.7Rruga ”E Kavajes ” Nr.23 Tirane 

Nr. NIPT                     K82230002K , J72110003F 

 

 

ALBCONTROL SHA 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    ALBCONTROL SHA 

Adresa   Aeroporti “NENE TEREZA”, Rinas. 

Tel/Fax  Tel. 00355 4 4522122    Fax. 003554 4522122 

E-mail   spiciri@albcontrol.al 

Faqja e Internetit www.albcontrol.al 

 

2.  Lloji i procedurës:  Procedure e hapur me mjete elektronike. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Shpenzime për kontrollin mjekësor. 

 

4. Numri I references së procedurës/lotit:REF-88840-10-08-2018 

 

5. Fondi limit: 41 000 000 (dyzet e një milion) lekë pa TVSH. 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

    

Vlera 41 000 000 (TVSH nukaplikohet) Monedha Lek 

    

7. Data e lidhjes së kontratës:17.12.2018 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit 

Emri  : American Hospital SHA 

Adresa : Nj.Bashk.6, Rr.S.Gabrani, god.nr 2, zonakadastrale 8240, pasuria nr 2/154, Tiranë 

Nr. NIPT  K61821002C 
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