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6. Data e lidhjes së kontratës 14.06.2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 
Emri  “SHPRESA” sh.p.k & “AD-STAR” sh.p.k 
Adresa                   “SHPRESA” sh.p.k: Lezhë,Rruga “Kuvendi i Arbërit”,Pallati Nr.109,Kati I-

rë. 
“AD-STAR” sh.p.k: Gjirokastër, Përmet, Lagjia e Re 

Tel/Fax  ___________________________________________ 
E-mail   ___________________________________________ 
Faqja e Internetit ___________________________________________ 
 

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER 
 
Autoriteti kontraktor Adresa: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber 
Bulevardi "Elez Isufi"  Peshkopi, nr. Tel  00355  218 2181.  
  
Lloji i procedures se prokurimit eshte: "Kerkese per Propozim", nr. REF-65389-01-18-2017 
 
Objekti i prokurimit: "Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private, per nevoja te 
Drejtorise Spitalit Rajonal Diber" 
 
Fondi limit: 4 122 000 (kater milion e njeqind e njezet e dy mije) leke pa TVSH ose 4 946 400 
(kater milion e nenteqind e dyzet e gjashte mije e katerqind)  leke me TVSH 
 
Afati per realizimin e sherbimit eshte: 6 muaj e 10 dite ose duke filluar nga data 21.06.2017 deri me 
31.12.2017 Tenderi u zhvillua: me date 21.02.2017 Ora: 1000 

Vendi: Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te Agjensise se Prokurimit Publik www.app.gov.al 
 
Vlera e kontrates: 2 587 283,58 (dy milion e peseqind e tetedhjete e shtate mije e dyqind e 
tetedhjete e tre presje pesedhjete e tete) leke pa TVSH ose 3 104 740,3 (tre milion e njeqind e kater 
mije e shtateqind e dyzet presje tre) leke me TVSH 
 
Data e lidhjes se kontrates:   20.06.2017 
 
Kontraktori, adresa: "INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA" Shpk, me perfaqesues ligjor Z. 
Tonin Gjeloshaj, Nipt: L02004016V, me adrese: Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, Bulevardi Zogu i 
Pare, Pallati nr. 55/1, Shkalla 1, Kati 2, Ap.9. 
 

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 
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Faqja në Internet www.albaniandf.org 
 
2.  Lloji i procedurës:  “Tender i Hapur”   
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  Ndertim Asfaltim i rruges Cerrik – Belsh – Dragot – 
Kucove – Ure Vajgurore” Segmenti Dragot - Kucove – Ure Vajgurore. 
 
4. Fondi limit  1.041.230.892 (nje miliard dyzet e nje milion e dyqind e tridhjete mije e teteqind e 
nentedhjete e dy)  Lekë pa TVSH.  Fondi i akorduar per vitin 2017 eshte 208.246.178  lekë pa tvsh. 
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 689,987,164 
(gjashteqind e tetedhjete e nente milion e nenteqind e tetedhjete e shtate mije e njeqind e 
gjashtedhjete e kater) lekë pa tvsh ose 827.984.596 (teteqind e njezet e shtate milion e nenteqind e 
tetedhjete e kater mije e peseqind e nentedhjete e gjashte) 
 
6. Data e lidhjes së kontratës 20 Qershor 2017. 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Salillari” shpk me adrese: Rruga e vjeter Vore – 
Marikaj, km 1, godine kater kateshe, kati i trete, Nr. 5. 
 

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:  "Rikonstruksion i rruges se Velipojes segmenti Harku 
i Berdices - Baks ” Lot. 3. 

 
4. Fondi limit  886.349.000 (teteqind e tetedhjete e gjashte milion e treqind e dyzet e nente mije) 

Lekë pa TVSH. Fondi i akorduar për vitin 2017 është 177.269.973  Lekë pa tvsh. Pjesa e 
mbetur është parashikuar për vitin 2018. 

 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 726.804.422 

(shtateqind e njezet e gjashte milion e teteqind e kater mije e katerqind e njezet e dy) lekë pa 
tvsh ose 872.165.306 (teteqind e shtatedhjete e dy milion e njeqind e gjashtedhjete e pese mije e 
treqind e gjashte) leke me tvsh. 
 

6.    Data e lidhjes së kontratës 13 Qershor 2017. 
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