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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.12: “Mbikqyrja e punimeve të kryera në objektin: “Rikonstruksion i Unazës 

Bujqësore të Myzeqesë (Segmenti Rrethrrotullim Imesht-Ngurrez, Fier i Ri – Kashtbardh, Qerret-

Kadiaj-Saver Lot 1) Bashkia Lushnje”. 

 

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.12: 2.641.482 (dy milion e gjashtëqind e dyzet e një mijë e katërqind e tetëdhjetë e 

dy) lekë pa t.v.sh. 

 

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

Minikonkurs nr.12:  2.440.729 (dy milion e katerqind e dyzet mije e shtateqind e njezet e 

nente) leke me tvsh. 

   

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 26.12.2018. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri:  Bashkimi i operatoreve ekonomike “Infratech” shpk  & “G&K” shpk ,  & 

“Arkimade” shpk, perfaqesuar nga shoqeria “ Infratech” shpk 

Adresa  Rruga Him Kolli, ZK. 8390, Tirane 

Nr. NIPT         “Infratech” shpkNIPT: K91628001D&“G&K” shpk  NIPT: K51524045N 

&“Arkimade” shpk NIPT: L01906030A 

 

 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 
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2.  Lloji i procedurës:  “Proçedurë e hapur”, “MarreveshjeKuader me disaOperatoreEkonomike, 

kujotëgjithakushtetjanëtëpërcaktuara”. 

 

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.13: “Mbikqyrja e punimevetëkryeranëobjektinRikualifikim i Parkut Industrial 

Kucovë”. 

 

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.13: 1.945.717 (njëmilion e nëntëqind e dyzet e pesëmijë e shtatëqind e 

shtatëmbëdhjetë) lekë pa t.v.sh. 

 

6. Vleratotale e kontratestëlidhurnëzbatimtëmarrëveshjeskuadër: 

Minikonkurs nr.13:  1.797.842 (njemilion e shtateqind e nentedhjete e shtatemije e teteqind e 

dyzet e dy) leke me tvsh. 
   

 

7. Data e lidhjes së kontratës: 26.12.2018. 

 

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit 

Emri:  Bashkimi i operatoreve ekonomike “A&E Engineering” shpk& “D&C Partners” 

shpk& “M.A.K. Studio” shpk, perfaqesuar nga shoqeria “A&E Engineering” shpk 

Adresa  NjesiaBashkiake nr.7, rruga “VllazenManastirlliu”, pallati 11, Kati 2, ap 5., Tirane 

Nr. NIPT         “A&E Engineering” shpkNIPT: K72113010E&“D&C Partners” shpk NIPT: 

K41531001K&“M.A.K. Studio” shpk NIPT: L01422017O 

 

 

MINISTRIA E BRENDSHME 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Ministria e Brendshme 

Adresa   Sheshi Skëndebej Nr. 3, Tiranë 

Tel/Fax  +35542248824 

E-mail   dorina.kumaraku@mb.gov.al 

Faqja në Internet http://www.mb.gov.al/ 

 

 

2.  Lloji i procedurës:  Marrëveshjekuadër 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale kancelarie Loti I: Materiale 

kancelarie me bazë letre” 

 
 

 

4. Vlera totale përfundimtare e kontratës : 

Vlera 203.480 (pa TVSH) Monedha Lekë 
 

http://www.mb.gov.al/
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