
Buletini Nr. 45 datë  12 Nentor 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           310/406  

 

DREJTORIA E PERGJITHESHME E BURGJEVE 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Drejtoria e Pergjitheshme e Burgjeve 

Adresa   Rr. Zef Serembe, ish BRMR, Tiranë 

Tel/Fax  + 355 4 271437   

E-mail   info@ dpbsh.gov.al 

Faqja e Internetit www.dpbsh.al 

 

2.  Llojiiprocedurës:  Procedure e hapur, 

 

3. Objekti i kontratës/procedure e hapur: “Blerje Uniforma dhe Elemente Perberes te tyre per 

Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve” 

 

4.Numri I references së procedurës: REF –83242-08-16-2018 

 

5. Fondi limit:124.120.000(njeqind e njezet e kater milion e njeqind e njezet mije) lekë pa TVSH 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirëlotetopsionetdhenenkontraktimin): 

    

122.030.000 (njeqind e njezet e dymilion e tridhjetemije )leke  pa TVSH 

146.436.000 (njeqind e dyzet e gjashtemilion e katerqind e tridhjete e gjashtemije) leke me 

TVSH 

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 27/10/2018 

 

8.  Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Bashkimi i Operatoreve i perbere nga:    

Emri    Gjergjefi sh.p.k     10% 

Adresa Tirane, Njesia bashkiake nr.9, Lagja nr.4, Rruga “Ramazan Shijaku”, pallati I 

firmes Konuda, Alfa nr.1, kati i pare, Tirane 

Nr. NIPT                     NIPT: J66702620Q 

 

Emri    Toni Oil sh.p.k        86% 

Adresa Korçe Bilisht. Autostrada Bilisht-Korçe 

Nr. NIPT                     NIPT: K37006629S  

 

Emri    Koan  sh.p.k            4% 

Adresa Rruga “Vaso Pasha”, pall 27 shkalla 3 Tirane 

Nr. NIPT                     NIPT: K41710001D 

 

 

UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Universiteti Bujqesor I Tiranes 

http://www.dpbsh.al/
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