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Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           396/590  

 

Fondi limit  1240593(njemilionedyqindedyzetmijeepeseqindenentedhjetetre)leke pa t.v.sh 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 
1293664,44(njemilionedyqindenentedhjetetremijeegjashteqindegjashtedhjetekater,dyzetekater)leke 
me t.v.sh. 
 
Data e lidhjes së kontratës: 16/05/2016 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit: ERNISA-S SHPK Korce me adrese Sheshi i 
Bashkise, Pallati 1, Kati 2, zyra 3-Korce, numri i NIPT-IT K1461000ID.       
 

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:  “Rikonstruksion i rruges autostrade - fshati Bulo”. 
 
Fondi limit  72.011.026 (shtatedhjete e dy milion e njembedhjete mije e njezet e gjashte)  leke pa 
tvsh. 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 50.297.270 (pesedhjete 
milion e dyqind e nentedhjetë e shtate mijë e dyqind e shtatëdhjetë)   lekë pa tvsh dhe 60.356.724 
(gjashtedhjete milion e treqind e pesedhjete e gjashte  mije e shtateqind e njezet e kater)  leke me 
tvsh.  

    
Data e lidhjes së kontratës 16 Maj 2016 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Hastoci” shpk (34%), me adrese Lagja “Eurolingua”, 
Farke e Vogel, Tirane. 
 

MINISTRIA E SHENDETESISE 
QENDRA KOMBETARE E TRANSFUZIONIT TE GJAKUT 

 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut 
Adresa   Rruga “Lord Bajron  Laprake” Tirane 
Tel/Fax                 Tel&Fax. +355 4 2389927. 
E-mail   qktgj@shendetesia.gov.al 
Faqja në Internet               qktgj.gov.al 
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