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Vlera e shpallur fituese: 3745 000(Tre milion  e shtateqinde e dyzet e pese  mije  ) leke pa tvsh,   
ose 4 494000(kater  milion  e katerqinde e nentedhjet e kater mije ) leke me tvsh . 

 
 Data e Lidhjes se Kontrates:  11/04/2016 

 
Operatori ekonomik i shpallur fitues M B KURTI ” sh.p.k perfaqesuar nga administratori Z.Shemsi 
Sinani  me nr NIPT-i J64103483H.  

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: “Ndertimi i rruges “Dhimiter Konomi” (mbi Rrap), 
Vlore”.  
 
Fondi limit 408.175.256 (katerqind e tete milion e njeqind e shtatedhjete e pese mije e dyqind e 
pesedhjete e gjashte) leke pa tvsh.  
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 437.551.068 (katerqind e 
tridhjete e shtate milion e peseqind e pesedhjete e nje mije e gjashtedhjete e tete) leke me tvsh.  
 
Data e lidhjes së kontratës 11 Prill 2016  
 
Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “ANK” sh.p.k me NIPT J92408001N, me adrese rruga E 
Kavajes, pallatet Condor, kulla 1, hyrja e pare, kati i trete, Tirane. 
 

QËNDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA” 
 
Autoriteti Kontraktor: Qëndra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Rruga e Dibrës Nr. 372 
Tiranë, Tel/Fax: 2 363644/362627. 
 
Lloji i proçedurës së prokurimit: “Kërkesë për Propozim” 
 
Objekti i Prokurimit: “Furnizim me protoksid azoti”, për vitin 2016  
 
Fondi limit: 5 173 744 (pesë milion e njëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë e katër) 
lekë pa TVSH. 
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