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Nr. NIPT                 K22218003V 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
1.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 
 
2.  Lloji i procedurës:  “Tender i Hapur”   
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  "Sistemim asfaltim rruga Unaza Korce- Voskop-
Polene-Korce”. 
 
4. Fondi limit  450.825.000 (katërqind e pesëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e pesë mijë) Lekë pa 
TVSH.   
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 125.000.000 (njëqind e njëzet e pesë milion) lekë pa tvsh. 
Pjesa e mbetur eshte parashikuar per vitin 2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 358,790,788 (treqind e 
pesedhjete e tete milion e shtateqind e nentedhjete mije e shtateqind e tetedhjete e tete) lekë pa tvsh 
ose 430.548.945 (katerqind e tridhjete milion e peseqind e dyzet e tete mije e nenteqind e dyzet e 
pese) leke me tvsh. 
 
6. Data e lidhjes së kontratës 28 Prill  2017. 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimit te Operatoreve Ekonomike “Almo Konstruksion” shpk 
(9.4%) & “Al Asfalt” shpk (53.4%) & “Eurondertimi 2000” shpk (37.2%), perfaqesuar nga 
shoqeria “Almo Konstruksion” shpk,  me NIPT J91915001P. 
  

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KORCE 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce 
Adresa   Shetitore “Fan S. Noli” Korce                                     
Tel/Fax  08224 2674 
E-mail   spitali_korce@yahoo.com  
Faqja në Internet www.app.gov.al  
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Kerkese per propozime me mjete elektronike 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje Medikamente për nevojat spitalore , Spitali 
Korçë , e ndarë në lote. 
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