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Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           96/279  

 

Data e lidhjes së kontratës:  Datë 12.01.2016, me nr. 91 prot. 
 
Kontraktori/et,adresa,nipt: Opratori ekonomik,: Bashkimi i oeperatoreve ekonomik Adi Company 
sh.p.k dhe R&R Group sh.p.k, perfaqesuar nga operatori  ekonomik Adi Company sh.p.k, me 
adrese: Kamez, Rr Xhorxh W Bush, nr. 7543. 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
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  
 
Lloji i procedurës: “Tender i Hapur”  
 
Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rehabilitimi i gjelbërimit anësor në rrugën IKV-Surrel 
dhe rrethrrotullimi Shkozë”.  
 
Fondi limit 35.725.619 (tridhjetë e pesë milion e shtatëqind e njëzet e pesë mijë e gjashtëqind e 
nëntembëdhjetë) leke pa tvsh.  
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 32.330.987 (tridhjete e 
dy milion e treqind e tridhjetë mijë e nentëqind e tetëdhjetë e shtate) lekë pa tvsh dhe 38.797.184 
(tridhjete e tete milion e treqind e tridhjete mije e nenteqind e tetedhjete e shtate) leke me tvsh.  
 
Data e lidhjes së kontratës 13 Janar 2016  
 
Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Hastoci” shpk (34%), me 
adrese Lagja “Eurolingua”, Farke e Vogel, Tirane, dhe “Kajmaku” shpk (66%), me adrese Lagja 
“Kastrioti”, Pallati 16, shkalla 2, kati 1, apartamenti 9, Fushe Kruje. 
 

BASHKIA URA VAJGURORE 
 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Ura Vajgurore 
Adresa   Lagja” 18 Tetori”Rruga “Dimal” 
Tel/Fax  036122468 
E-mail   bashkiauravajgurore@ymail.com 
Faqja në Internet ___________________________________________ 
 
Lloji i procedurës: “Kërkesë për Propozim-Pune” 
 
Objekti  i kontratës: “Punime riparimi tarrace ne shkollen Poshnje“Bashkia Ura Vajgurore. 
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