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BASHKIA TIRANË 
            
Autoriteti Kontraktor:       Bashkia Tiranë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tel/Fax: 042 256 799,  
prokurimet@tirana.gov.al;                                  Adresa e Internetit: www.tirana.gov.al;  

 
Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të 
  njoftimit të kontratës” 

 
Objekti i prokurimit:  Shtesë kontrate për “Pastrimi i pjesës Perëndimore - 3 të Qytetit të Tiranës”. 

 
Fondi limit:        35,814,475.80 (tridhjetë e pesë milion e tetëqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind 
e shtatëdhjetë e pesë pikë tetëdhjetë) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë 
së  Tiranës në mbështetje të VKB Nr. 58, datë 30.12.2015 “Për miratimin e programit buxhetor 
afat-mesëm 2016 – 2018 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2016”. 
 
Vlera totale e kontratës: 42,935,761 (dyzetë  e dy milion e nëntëqind e tridhjetë e pesë mijë e 
shtatëqind e gjashtëdhjetë e një) lekë me TVSH. 

 
Data e lidhjes së kontratës:    06 / 06 / 2016 
 
Kontraktori:  Shoqëria “Alko-Impex General Construction” shpk me adresë: Rruga   

 “Reshit Petrela”, Kompleksi Usluga, Kati i 8, pranë Stacionit të  Trenit,Tiranë. 
NUIS  K91326028I 
 

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:  “Procedurë me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit”. 
 
Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrje punimesh per “Sistemim-asfaltim i rruges se 
unazes “poliklinike-7 pallatet” Vlore”. 
 
Fondi limit  2.269.348 (dy milion e dyqind e gjashtedhjete e nente mije e treqind e dyzet e tete) lekë 
pa tvsh.  
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 1.920.000 (nje milion e 
nenteqind e njezet mije) lekë pa TVSH dhe 2.304.000 (dy milion e treqind e kater mijë) lekë me 
tvsh. 

    

mailto:prokurimet@tirana.gov.al
http://www.tirana.gov.al/


Buletini Nr. 27 datë 11 Korrik 2016                                            Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           346/442  

 

Data e lidhjes së kontratës 01 Korrik 2016. 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Consulting & Management Albania” shpk, me adresë 
rruga “Kajo Karafili”, pallati i Bimbasheve nr 1, shkalla 1, apartamenti 2, Tirane, me NIPT 
K82206013U. 
 

SPITALI RAJONAL SHKODER 
 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Spitali Rajonal Shkoder  
Adresa   L. Skenderbeg, Shkoder- Albania  
Tel/Fax  +3552247289 
E-mail   sr_sh@hotmail.com  
Faqja në Internet www.srsh.gov.al  
 
Lloji i procedurës:  Negocim pa shpallje paraprake 
 
Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerje  ushqime per Spitalin Rajonal Shkoder   
 
Fondi limit  1 600 000  (nje milion e gjashteqind mije) leke pa tvsh. 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 

    
Vlera 1 593 280    Monedha Lek pa tvsh 
 1 911 936  Lek me tvsh 

 
Data e lidhjes së kontratës  20/06/2016 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri    Nika  shpk 
Adresa   Rruga Bulevardi Skenderbeg, pas Kinema Millenium, Shkoder 
Nr. NIPT                     J76705047U 
 

DREJTORIA E STACIONEVE TRANSMETUESE RTV 
 
Autoriteti Kontraktor, adresa, nr. tel.: Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV, adresa: rruga 
“Kongresi i Manastirit” (prane oxhakut) Tirane, nr. tel. 04 2376 580. 
 
Lloji i procedures se prokurimit: “Procedure me Negocim pa Shpallje Paraprake te Njoftimit te 
Kontrates”, (ose 20% e vleres se kontrates fillestare te lidhur) bazuar ne VKM-en Nr.914 date 
29.12.2014 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” Kreu IV, Neni 36, pika 2, germa dh. 
 
Objekti i prokurimit (n.q.s. ka lote i ndare sipas loteve): “Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise Fizik te 
Objekteve te RTSH-es” i ndare ne lote si me poshte : 
 

• Loti i Pare : Radio Shkodra,R/Stacioni Kuc   1 vendroje / 5 roje  -   Totali 5 (pese) Roje. 
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