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3.Objekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) : “Blerje bateri per radio dore dixhitale  
Vertex Evx 531/534”. 
 
4.Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve):  
“Blerje bateri per radio dore dixhitale  Vertex Evx 531/534”. 
   Fondi limit  7,707,600  leke   ( pa tvsh )                                         
 
5. Vlera totale  e  kontrates ( nqs ka lote e ndare sipas loteve):   
“Blerje bateri per radio dore dixhitale  Vertex Evx 531/534”. 
Vlera  totale   9,216,000  leke ( me tvsh)   
 
6. Data e lidhjes  se  kontrates:  22 / 12 / 2015 
 
7.Kontraktori/et,adresa,nipti:   Operatori ekonomik “Idea Communication”sh.p.k. me adrese:  
Rruga: ”Mine Peza”, Pallati Nr.63, Ap.1, Tiranë. 
NIPTI:     J  81420006  S 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
1.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  
 
2. Lloji i procedurës: “Kerkese per Propozime”  
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Mbikqyrje e punimeve për rehabilitimin e gjelbërimit 
anësor dhe vendqëndrimeve të përkohshme të segmentit rrugor Lushnje – Berat, Lot II” dhe 
“Mbikqyrje punimesh për rehabilitimin dhe sistemimin e sheshit në qendër të fshatit Asim Zeneli, 
Qendër e Komunës Antigone”.  
 
4. Fondi limit 1.514.663 (një milion e pesëqind e katërmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë 
e tre) lekë pa tvsh.  
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 1.230.240 (nje milion 
e dyqind e tridhjete mije e dyqind e dyzet) lekë pa tvsh dhe 1.476.288 (nje milion e katerqind e 
shtatedhjete e gjashte mije e dyqind e tetedhjete e tete) lekë me tvsh.  
 
6. Data e lidhjes së kontratës 22 Dhjetor 2015.  
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i perkohshem i shoqerive “Infratech” shpk (60%) me 
adrese: Rruga “Him Kolli”, ZK 8390, Tirane, me NIPT K91628001D dhe “Vler Invest” shpk (40%) 
me adrese: Rruga “Shefqet Musarai”, Pallati 52, Kati 7, Ap 59, Tirane, me NIPT K81721022P. 
 

DREJTORIA RAJONALE E OSHEE BERAT 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
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