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3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër“Mbikqyrje punimesh për objekte të financuara nga 

buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019”, minikonkursi me objekt:  

Minikonkurs nr.5: “Mbikqyrja e punimevetëkryeranëobjektinRikonstruksion/rikualifikimi urban 

pranëQendrëssëQytetitVlorë, zona B, drejtimirrugës Justin Godart”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotitREF-77419-07-02-2018. 

 

5. Fondi limit i marreveshjes kuader: 41,666,667 (dyzet e nje mije e gjashteqind e gjashtedhjete e 

gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) leke pa t.v.sh. 

Fondi limit i minikonkursit: 

Minikonkurs nr.5: 1.306.786 (njëmilion e treqind e gjashtëmijë e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë) 

lekë pa t.v.sh. 

 

6. Vleratotale e kontratestëlidhurnëzbatimtëmarrëveshjeskuadër: 

 

Minikonkurs nr.5:  1.332.921 (njëmilion e treqind e tridhjetë e dymijë e nëntëqind e njëzet e 

një) lekë me tvsh. 

   

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 17.10.2018. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri:  “Archispace” shpk (50%) & “Tower” shpk (48%),  & “6D-Plan” shpk (2%), 

perfaqesuar nga shoqeria “Archispace” shpk 

Adresa   Rr. “AbdylFrasheri”, pallati 31, qendra e biznesit “Hekla”, kati 3, Tirane 

Nr. NIPT                    “Archispace” shpk NIPT:L42403012A&“Tower” shpk NIPT: L21717003H 

&“6D-Plan” shpk NIPT: L62717405H 

 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë    

Tel   +355 42235 597 

Fax    +355 42234 885 

E-mail   mjuka@albaniandf.org 

Adresa e Internetit www.albaniandf.org 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Proçedurë e hapur”, “Marreveshje Kuader me disa Operatore Ekonomike, 

ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara”. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër“Mbikqyrje punimesh për objekte të financuara nga 

buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019”, minikonkursi me objekt:  

Minikonkurs nr.6: “Mbikqyrja e punimeve të kryera në objektin Rikonstruksion i rrugës Ramize 

Gjebrea, faza 2, (lidhja e rrugës së pyllit të sodës me rrugën transballkanike dhe autostradën”. 
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4. Numri i referencës së procedurës/lotitREF-77419-07-02-2018. 

 

5. Fondi limit i marreveshjes kuader: 41,666,667 (dyzet e nje mije e gjashteqind e gjashtedhjete e 

gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) leke pa t.v.sh. 

Fondi limit i minikonkursit: 

Minikonkurs nr.6: 927.810 (nëntëqind e njëzet e shtatë mijë e tetëqind e dhjetë) lekë pa t.v.sh. 

 

6. Vlera totale e kontrates të lidhur në zbatim të marrëveshjes kuadër: 

 

Minikonkurs nr.6:  946,364 (nëntëqind e dyzet e gjashtë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e 

katër) lekë me tvsh. 

   

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 17.10.2018. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri:  “Archispace” shpk (50%) & “Tower” shpk (48%),  & “6D-Plan” shpk (2%), 

perfaqesuar nga shoqeria “Archispace” shpk 

Adresa   Rr. “Abdyl Frasheri”, pallati 31, qendra e biznesit “Hekla”, kati 3, Tirane 

Nr. NIPT                    “Archispace” shpk NIPT:L42403012A&“Tower” shpk NIPT: L21717003H 

&“6D-Plan” shpk NIPT: L62717405H 

 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë    

Tel   +355 42235 597 

Fax    +355 42234 885 

E-mail   mjuka@albaniandf.org 

Adresa e Internetit www.albaniandf.org 

 

2.  Lloji i procedurës:  “Proçedurë e hapur”, “Marreveshje Kuader me disa Operatore Ekonomike, 

ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara”. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër“Mbikqyrje punimesh për objekte të financuara nga 

buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019”, minikonkursi me objekt:  

Minikonkurs nr.7: “Mbikqyrja e punimeve të kryera ne objektin Rikonstruksion i sheshit te 

Shirokes, Bashkia Shkoder”. 

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotitREF-77419-07-02-2018. 

 

5. Fondi limit i marreveshjes kuader: 41,666,667 (dyzet e nje mije e gjashteqind e gjashtedhjete e 

gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) leke pa t.v.sh. 

Fondi limit i minikonkursit: 
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