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7. Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri    KOMBEAS 
Adresa   Lezhe Milot Autostrada Laç-Lazhe, Km.22, Milot Kurbin. 
Nr. NIPT                     K88103301J 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
1 – Autoriteti kontraktor,adresa,nr.tel: Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10, Tiranë,+355 4 223 5597/8 
 
2 – Lloji i proçedurës së prokurimit: Proçedurë e hapur (me mjete elektronike) 
 
3 – Objekti i prokurimit (nqs ka lote, i ndarë sipas loteve): “Gjelbërimi i parkut të liqenit te Tiranës 
(parku i ri)” 
 
4 – Fondi limit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve): 53,314,919Lekë (pa TVSH) 
 
5 – Burimi i financimit: Buxheti i shtetit 
 
6 – Vlera totale e kontratës: 49,314,947Lekë (pa TVSH) 
 
7 – Data e lidhjes së kontratës: 27/04/2015 
 
8 – Kontraktori/et, adresa, NIPT: “Fusha” sh.p.k, Sauk, Tiranë, NIPT J61922018S 
 

KOMUNA ARANITAS 
1- Autoriteti kontraktor: Komuna Aranitas  , adresa: Aranitas  , Mallakaster  
 
2- Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur (prokurim me mjete elektronike).  
      
3- Objekti i prokurimit: “Ndertim  i linjes kryesore Qafe Kash – Kalenje-Panahor dhe 
rikonstruksioni i depove ekzistuese te kesaj linje , Komuna Aranitas Ballsh ” 
 
4- Fondi limit: 60.054.777   (gjashtedhjete miljon e e pesedhjete e kater  mije e shtateqind e 
shtatedhjete e shtate  ) lekë pa TVSH. 
 
5- Vlera totale e Kontratës: 71.551.909 (shtatedhjete e nje miljon e peseqind e pesedhjete e nje mije 
e nenteqind e nente  ) leke me tvsh 
 
6- Data e lidhjes së Kontrates :  27.04.2015 
 
7- Kontraktori/et,adresa,nipti : “B.O.: CAUSHI” Shpk & “SHENDELLI” Shpk & “GLAVENICA” 
SHPK & “PESE VELLEZERIT” Shpk & “EUKLIDI 007” Shpk , Perfaqesuar nga: shoqeria “PESE 
VELLEZERIT” Shpk, Fier, me NIPT L22925402C. 
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