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Eurokos Dega Shqiperi” shpk, me NIPT K91727010A, me adrese: Bulevardi Zogu I, godina nr 2, 
ap. 7, shkalla 1, kati 3, Tirane. 
 

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:  “Ndertim Asfaltim i rruges Cerrik – Belsh – Dragot – 
Kucove – Ure Vajgurore” (Segmenti Cerrik - Belsh - Grekan)”. 
 
Fondi limit  1.199.415.000 (nje miliard njeqind e nentedhjete e nente milion e katerqind e 
pesembedhjete mije) Lekë pa TVSH.  Fondi i akorduar për vitin 2017 është 239.883.028  lekë pa 
tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 743.653.778 (shtateqind 
e dyzet e tre milion e gjashteqind e pesedhjete e tre mije e shtateqind e shtatedhjete e tete) lekë pa 
tvsh ose 892.384.533 (teteqind e nentedhjete e dy milion e treqind e tetedhjete e kater mije e 
peseqind e tridhjete e tre) leke me tvsh.  
 
Data e lidhjes së kontratës 29 Qershor 2017. 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit: Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Vellezerit Hysa” shpk (70%), 
“Varaku E” shpk (20%) dhe “Ergi” shpk (10%), me perfaqesuese shoqerine “Vellezerit Hysa” shpk, 
me NIPT K12911201C, me adrese: Fshati “Banje e Re”, Klos, Bashkia Cerrik, buze lumit Devoll, 
pasuria nr. 31/50. 
 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri  Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve 
Adresa Rr. Abdi Toptani (prane Torre Drinit) Tirane 
Tel/Fax 0355 42 54 541/122 Fax 00 355 422 82 92   
E-mail info@ dpbsh.gov.al 
Faqja e Internetit www.dpbsh.al 

 
2. Lloji i procedurës:  E hapur mbi kufirin e larte monetar 
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Furnizim me lëndë djegëse për automjete (Loti I) 

Diesel (Gazoil) – Nafte dhe (Loti III) Benzine pa plumb” 

http://www.dpbsh.al/
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