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Objekti  i kontratës/ “Ndertim ure betoni, Qarrishte, Nj.Admin Qender, Rikostruksion Ura”Rrethi i 
Bardhe Hotolisht, Nj.Adminis Hotolisht,Rikostruksion i Ures Cercan,Nj.Admin Hotolisht. 
 
Fondi limit: 3 166 667  leke (tre milion e njeqind e gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind e 
gjashtedhjete e shtate )leke  pa t.v.sh 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

    
3785383(tremilioneshtateqindtetedhjeteepesemijeetreqindetetedhjeteetre)leke 
me T.V.SH 
Vlera e nenkontaktimit________________me Tvsh                    Monedha _______________________  
 
  

   

Data e lidhjes së kontratës  02/11/2016 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit  
Emri : BO, RESTAURIM GURRA KACA sh.p.k  me nr. Nipti K87706601M me adrese  
Elbasan,Librazhd Zona Industriale ,ish-Ndermarrja e Ndertimit 
&JODJON-PO  sh.p.k me nr.Nipti  L18017601T  me adrese Elbasan,Prrenjas ,Lagjia nr,2 Rruga 
Qybra  Sokoli ,pallati nr.49 . 
 

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:  “Sistemim asfaltim i rrugës Lekdush – Bënçë – Tepelenë, 
Lot 1". 
 
Fondi limit  455,811,059 (katërqind e pesëdhjetë e pesë milionë e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e 
pesëdhjetë e nëntë)   leke pa tvsh. 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 248,275,650 (dyqind e 
dyzet e tete milion e dyqind e shtatedhjete e pese mije e gjashteqind e pesedhjete)  lekë pa tvsh dhe 
297.930.780 (dyqind e nentedhjete e shtate milion e nenteqind e tridhjete mije e shtateqind e 
tetedhjete) leke me tvsh. 
 
Data e lidhjes së kontratës 31 Tetor 2016. 
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Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Eral Construction Company” 
shpk me NIPT K8223002K, me adrese: Rruga “Ura e Lumit” Zona Kadastrale nr.1053,me numer 
pasurie 186/3 (magazine), Gjirokaster,  (15,29%),  dhe “Alba Konstruksion” shpk me NIPT 
J61812013R, me adrese: Rruga “Frederik Shiroka”, Pallati i ri, shkalla ”B” kati i dyte, Tirane 
(84.71%). 
 

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”, KORÇË 
 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë 
Adresa   Shëtitorja “Rilindasit”, Korçë 
Tel/Fax  082242230 
E-mail   rektorati@unkorce.edu.al 
Faqja në Internet http://www.unkorce.edu.al 
 
Lloji i procedurës:  Kërkesë për propozim 
 
Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Blerje automjeti”  
 
Fondi limit:  3 333 333 lekë pa tvsh 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

    
Vlera 3 996 000  (me TVSH) Monedha Lek 
    

        Vlera e nenkontraktimit ______________ me Tvsh Monedha __________________ 
 
 
Data e lidhjes së kontratës: 31.10.2016 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 
Emri    ”CLASSIC” Sh.p.k 
Adresa  Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Kilometri 1, rruga dytësore,  godina nr.8, Tiranë. 
Nr. NIPT                     J91909004J 
 

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR GRAMSH 
 
Autoritetit  kontraktor Adresa: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh Lagja “Sporti” Tel/Fax 
05132357 
 
Lloji I procedures:  Kërkesë për Propozim  

 
Objekti i kontrates(nqs ka lote i ndarë sipas loteve): “Sherbim Lyerje per Spitalin Gramsh 

 
Fondi limit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve):     1,036,792(njemilion e tridhjete e gjashtëmije e 
shtatëqind e nëntedhjete e dy leke) pa tvsh.  
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