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3. Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve): “Blerje Materiale Bojaxhiu”  
 
4. Fondi limit ( nqs ka lote i ndarë sipas loteve): 29 855 800 (njëzet e nëntë milion e tetëqind e 
pesëdhjetë e pesë mijë e tetëqind) Lekë pa TVSH. Ky fond është vënë në dispozicion nga të 
ardhurat e Bashkisë së Tiranës.  
 
5. Vlera totale e kontratës 28 778 500 (njëzet e tetë million e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e 
pesëqind) Lekë pa TVSH.  
 
6. Data e lidhjes së kontratës: 05.05.2017  
 
7.Operatori/ët ekonomik i/të shpallur fitues, adresa, NIPT: Operatori ekonomik; “VILA DEKOR” 
sh.p.k me NIPT L41329006M me adresë kryesore; Rruga “Kthesa e Kamzës”, Njësia 11, pall.”Alba 
Konstruksion”, Tiranë. 
 

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:  "Sistemimi  dhe  asfaltimi I rruges  "Mertish - Tre 
Ura". 
 
4. Fondi limit  45.850.000 (dyzet e pesë milion tetëqind e pesëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH.   
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 9.170.185 (nëntë milion njëqind e shtatëdhjetë mijë e njëqind 
e tetëdhjetë e pesë) Lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 33.777.777 (tridhjete e 
tre milion e shtateqind e shtatedhjete e shtate mije e shtateqind e shtatedhjete e shtate ) lekë pa tvsh 
ose 40.533.332 (dyzet million e peseqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjete e dy) leke me 
tvsh. 
 
6. Data e lidhjes së kontratës 10 Maj 2017. 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “B 93” shpk me adrese: Rruga “Andon Doro”, Lagja 8 
Shkurti, zona kadastrale 8533, pasuria nr. 1/270, Fier. 
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