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Fondi limit (pa TVSH) nga te ardhurat e veta: 4 000 000 (kater milion) Lekë  
 
Afati: 30 dite  
                                                      
Vlera totale e kontratës (me TVSH): 4 664 304 (kater milion e gjashteqind e gjashtedhjete e kater 
mije e treqind e kater) lekë 
 
Data e lidhjes se kontrates: 11/ 01/ 2016 
 
Kontraktori, adresa, nipt: Shoqeria “Jordil” sha, Fier, me NUIS K13506401C 
                      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: “Kerkese per Propozime”  
 
Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrje punimesh për ndërtimin e shetitores së 
Himarës”.  
 
Fondi limit 1.105.958 (një milion e njëqind e pesë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë) lekë pa 
tvsh.  
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 982.000 (nenteqind e 
tetedhjete e dy mije) lekë pa tvsh.  
 
Data e lidhjes së kontratës 21 Dhjetor 2015.  
 
Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Taulant” shpk me adrese: Rruga Gjike Kuqali, pallati 
23/2, shkalla 1, ap. 1, Tirane, me NIPT K61617040L. 
 AGJENCIA KOMBËTARE E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT 

 
Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI). 
“Rruga Papa Gjon Pali II”, Nr.3, Tiranë. Tel +355 (0) 4. 2277750; Fax . +355 (0) 4. 2277764.  
 
Lloji i procedurës së prokurimit : Kërkesë për propozim 
 
Objekti i prokurimit:“Rikonceptim i Zyrave të AKSHI-t (Ish ambientet e QKR-së).” 
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