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NJOFTIME TË KONTRATAVE TË 
LIDHURA 

 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
Adresa   Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë    
Tel   +355 42235 597 
Fax    +355 42234 885 
E-mail   adf@albaniandf.org 
Adresa e Internetit www.albaniandf.org 
 
Lloji i procedurës:  “Sherbim Konsulence”. 
 
Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:   “Shërbimi I mbikqyrjes së punimeve në objektin 
«Shërbime projektimi për Qendrën sportive argëtuese për fëmijë - Berat”. 
 
Fondi limit: 13.520.028 (trembëdhjetë milion e peseqind e njëzet mijë e njezet e tete)  Lekë pa 
TVSH.   
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës: 
Vlera: me nje zbritje prej 8 (tete) perqind nga fondi limit, pra ne vlere monetare rezulton e barabarte 
me 12.438.425 (dymbedhjete milion e katerqind e tridhjete e tete mije e katerqind e njezet e pese) 
leke pa tvsh ose 14.926.110 (katermbedhjete milion e nenteqind e njezet e gjashte mije e njeqind e 
dhjete) leke me tvsh. 
 
Data e lidhjes së kontratës 19.07.2016 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit  
Bashkimi i Operatoreve Ekonomike  “Erald G” shpk (85%)  me NIPT K36306784K & “HP Studio” 
shpk (9%) me NIPT L32229030G& “HMK Consulting” shpk  (6%), me NIPT  L57129604Q, me 
kryesuese shoqerine “HMK Consulting” shpk   me adrese: Korce, Bilisht, Lagja 3, rruga 
“Superstrada e Devollit,   
 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE 
 
Për  Proçedurën me negocim pa shpallje paraprake te njoftimit: “Ruajtje objektesh të godinave ku 
është akomoduar administrata tatimore” 
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve,  Rr. “Gjin Bue Shpata”, Tiranë. 
 
Proçedura :  me negocim pa shpallje paraprake te njoftimit  

http://www.albaniandf.org/
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