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8.4  Emri dhe NIPTI i kontraktorit  
 
8.5 Vlera totale përfundimtare e kontratës fillestare/ lotit: 

        
Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

    

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) 
 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri  Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)  
Adresa Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tiranë  
Tel/Fax +355 42 234 885 
E-mail adf@albaniandf.org; 
Adresa e Internetit: www.albaniandf.org 
 
Lloji i procedurëssëprokurimit: Procedurë me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit. 
 
Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Asistencë teknike për zbatimin e projektit arkitektonik 
gjatë zbatimit të punimeve për “Rehabilitimin e vijës bregdetare të Vlorës. 
 
Fondi limit: 15,166,000lekë (pa tvsh). 
 
Vleratotalepërfundimtare e kontratës(duke përfshirëlotetopsionetdhenënkontraktimin): 

Vlera 18,165,216lekë (me TVSH) Monedha Lekë 
Vlera  e nënkontraktimit _____________ (me TVSH) Monedha Lekë 

 
Data e lidhjessëkontratës: 01.09.2016. 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit /nënkontraktorit:   
Emri: “Xaveer De Geyter Architects” 
Adresa: Sainctellete Square 12 1000, Brussel, Belgique  
Nr. NIPT: 0461-324-179 
 
Nërastin e përdorimittëprocedurëssëprokurimit “negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të 
kontratës”, në rastin e shtesëssëkontratës, autoritetikontraktortëplotësojëedhetëdhënat e mëposhtme: 
Informacionmbikontratënfillestare (nërastin e shtesëssëkontratës): 
 
8.1.   Numri i kontratësfillestare   Data e lidhjes se kontratësfillestare 
 
8.2   Kontratafillestareështëlidhurnëpërfundimtëzhvillimittënjë procedure me mjeteelektronike 
 

Po  Jo  
 
8.3  Numri i referencëssëprocedurëssëzhvilluar me mjeteelektronike/lotit __________ 
8.4  Emri dhe NIPT-i i kontraktorit 
8.5 Vleratotalepërfundimtare e kontratësfillestare/ lotit: 
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Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

 
Nukkainformacionmbikontratënfillestarepasikontrata e nënshkruarnukështështesë e 
njëkontratefillestare. 
 

BASHKIA ELBASAN 
 
1.   Autoriteti kontratktor : Bashkia Elbasan  me adrese: Rruga  “Qemal Stafa”, Elbasan, nr. Tel:  
     (+355) 54 400152, fax: (+355) 5452246.  
                                   
2.Lloji i procedures se prokurimit: “Me negociim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës”. 
 
3.Objekti i kontratës (nqs ka lote e ndarë sipas loteve) :        
     “Supervizimin e punimeve të Rikonstruksionit të 8 shkollave në zonat rurale dhe ndërtimi i urës 
në Lugaxhi”. 
 
4.  Fondi limit (nqs ka lote e ndare sipas loteve): 333.333,3 (treqind e tridhjete e tremije e treqind e 
tridhjete e tre presje tre) lekë (pa tvsh), vënë në dispozicion nga Programi Italo-Shqiptar i 
Konvertimit të Borxhit për Zhvillim (IADSA). 
 
5.  Vlera totale e kontrates (nqs ka lote e ndare sipas loteve) : 396.000 (treqind e nentedhjete e 
gjashtemije) leke (me tvsh). 
      
     6.  Data e lidhjes së kontratës :   11.10.2016        
  
    7. Emri dhe adresa e kontraktorit:  
       Emri  :        “ ERALD- G ” sh.p.k  
             Adresa:        Diber Maqellare, zyra në katin e parë, banesa 2-katëshe në lindje të fshatit 
herbel,  
                                 Komuna Maqellarë. 
             Nr. NIPT :   K 36306784 K 
 
Ne rastin e perdorimit te procedures se prokurimit “negociim pa shpallje paraprake te njoftimit te 
kontrates”, ne rastin e shteses se kontrates, autoriteti kontraktor te plotesoje edhe te dhenat e 
meposhtme: 
 
8. Informacion mbi kontratën  fillestare (ne rastin e shteses se kontrates) 
8.1.     Numri i kontrates fillestare X  Data e lidhjes se Kontrates fillestare  X 
 
8.2   Kontrata fillestare eshte lidhur ne perfundim te zhvillimit te nje procedure me mjete 
elektronike 
 

Po  Jo X 
 
8.3  Numri i references se procedures se zhvilluar me mjete elektronike/lotit ____________ 
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